
                           نيادفع الضرائب في الما      

لكن يوجد بعض االستثناءات وكل من يعمل في المانيا عليه أن يدفع ضراب شهريه   

كن في بعض األحيان يتم سحب أكثر او ول تسحب الضرائب شهريا من الراتب الشهري..نظام الضرائب في المانيا معقد
الذي يتم من خالله الكشف عما اذا كان المبلغ  لذلك يجب القيام سنويا بما يسمى الكشف الضريبي اقل من المبلغ المحدد 

 الضريبي المدفوع صحيح 

زئي بسبب جائحة كورونا على سبيل  وبشكل خاص عند األشخاص الذين اضطروا في السنوات الماضية على العمل الج
دفع المبالغ المتبقيهدفعوا ضرائب اقل من المطلوب وعليهم الكثير من هؤالء .. المثال  

خبير ضريبي أو ما شابهالقيام بها بنفسه بل يحتاج لمساعدة معاملة الكشف الضريبي معقدة وال يستطيع الشخص   

ورو عن كل شهر تأخير ي 25ير بالقيام بالكشف الضريبي يترتب عليه مخالفه بمقدار يجب التنويه هنا أن التأخ  

للقيام بالكشف الضريبي حتى مكتب مساعدة الالجئين جب التنويه أيضا أن القانون يمنع تقديم المساعدة من قبل صديق وي
 اليمكنه قانونيا القيام بمساعدتكم بالكشف الضريبي 

ويسمى هؤالء ب خبراء او مستشاري الضرائب  بالقيام بالكشف الضريبي ألشخاص مختصين في ألمانيا يسمح فقط   

يعتبرمرتفع الى حد ما هؤالء الخبراء يقومون بمساعدتك بالقيام بالكشف الضريبي مقابل مبلغ مادي  

وتسمى  مختصة بالكشف الضريبي جمعيةفي كاالشتراك  ى أقل تكلفة خيارات أخر يوجدلكن   

Lohnsteuerhilfevereine 

يتم مساعدتك بالكشف الضريبي مجانايورو و100كاشتراك سنوي في هذه الجمعيات تدفع   

أي ليس لديها شواغر  لكن العديد من هذه الجمعيات لم يعد لديها إمكانية استقبال أعضاء جدد  

جمعيات أخرىلذلك يجب أن تبحث بنفسك عن   

إمكانية المساعدة بالكشف الضريبيسأل هناك عن  اذا كنت عضو في نقابة ما مثل نقابة العمال او ما شابه يمكن ان ت   

 في زارالند يوجد أيضا طريقة أخرى للمساعده في الكشف الضريبي 

ل دفعه لنقابة العمعلى ورقة كشف الراتب الشهري يوجد مبلغ معين يتم   

Arbeitskammer 

ف الضريبي بشكل  مكنه الحصول على المساعده بالكشوبالتالي يصبح الشخص بشكل تلقائي عضو في هذه النقابة وهناك ي
 مجاني 

   06813875141211 على الرقم التاليلكن يجب تحديد موعد قبل الذهاب الى هناك 

 Arbeitskammerعنوان 

Haus der Beratung 

 Trierer Straße 22 

66111 Saarbrücken 

اليسمح بالدخول بدون موعد متفق عليه مسبقا..تنويه  

الموقع التالي ولكن المعلوامات متوفرة فقط باللغة االلمانية للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة   

https://www.arbeitskammer.de/themenportale/beratung-steuerrecht-und-
kindergeld/terminvergabe-steuern 


