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 تفریحی و نگهداری هزینه مرکز کنترل
 

فرزندان  که های خانواده کنند که حاصل اطمینان تا دهد می انجام را کنترول هزینه  Eskilstuna شهرداری ساله هر

 که است امن و عادالنه مسئله یک این. کنند می پرداخت را مناسب هزینه هستند ما تفریحی مرکز و کودکستان در شان
 .کنند پرداخت موجودنرخ تعیین شده  طبق را مناسب هزینه باید وارهاه خان تمام

 

 می شود انجام کنترل به این گونه
و زمان که عایدات شما  خود خانواده عاید کاری در مورد   هستید که به شاروالی مسئول سرپرست، یک به عنوان شما

 ساله هر سوئدی مالیات اداره که مالیاتی ساالنهعاید  با را شما خانواده عاید اطالعات ما کنترل در. پیدا کرده تغییر
 .کنیم می مقایسه کند، می آوری جمع

 
 .شود می برگزار بهار در ساله هر و شود می انجام ساله دو تاخیر با کنترل این

 
را  ماهیانه درآمد متوسط طور به که ،می شود 12 بهتقسیم  مالیاتیاطالع اداره  اساس بر شما خانوار ساالنه کل درآمد

 میدهد. 
 

 اید کرده پرداخت زیاد شما اگر
 

 کارت پیسه/ چک پول به اندازه  شما. کرد خواهید دریافت دوباره پیسه کرده اید، پرداخت زیاد خیلی هزینه که شما
 .کرد خواهید دریافت می شد را پرداخت باید که مبلغی و اید کرده پرداخت که مبلغی بین اختالف

 
 اید کرده پرداخت کم شما اگر

 
 پرداخت که مبلغی بین تفاوت برای برگشتی بل یک شما. کنید پرداخت پول بایدپرداخت کرده اید  کم هزینهکه  شما

 .شود پرداخت روز 30 ظرف باید بل. کنید می دریافت می شد را پرداخت باید که مبلغی و اید کرده

 

 بیشتر اطالعات
 .کنید پیدا هزینه کنترل مورد در بیشتری اطالعات توانید می شما eskilstuna.se/avgiftskontroll صفحه در

 
 بگیرید تماس 00 10 710-016 :تلفن به Eskilstuna با مستقیم طور به توانید می دارید، سوالی اگر

 بفرستید. info@eskilstuna.se ایمیل یا

 
 
 
 

                  ایمیل آدرس                    تلفن       آدرس مالقات  آدرس پستی
   

  Eskilstuna Alva Myrdals gatan 5 710 1000-016 info@eskilstuna.seاسکالستونه  ۸۶ ۶۳۱
 

 سایت اینترنتی
www.eskilstuna.se  

 
 ما با هم اسکل استونا را با هم می سازیم.
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