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 ما هو الرمز الضريبي وكيف يمكن التقدم بطلب للحصول عليه ؟

 

  ماذا نعني بالرمز الضريبي؟

 

هو مستند تعريف لألغراض الضريبية واإلدارية. يتم إصدار الرمز الضريبي من قبل وكالة  (Codice Fiscale) رمز الضريبي ال

 في إيطاليا. شكل بطاقة أو وثيقة، وهي وثيقة ضرورية من أجل القيام بأنشطة متعددة على   Entrate Agenzia delleاإليرادات

االنتهاء من التسجيل. إنه مستند تعريف ضريبي ، يتكون قبل  (codice fiscale) من الضروري الحصول على الرمز الضريبي

العديد من اإلدارات األخرى. مطلوب في  من أحرف وأرقام، يحدد هوية المواطنين في العالقات مع اإلدارات العامة اإليطالية و

وطنية الصحية البطاقة الب أنواع اإلجراءات )على سبيل المثال ، طلب تصريح إقامة، فتح حساب مصرفي ، وطل للعديد منإيطاليا 

(Tessera Sanitaria) ، شراء بطاقة  وأ، استئجار شقةSIM .)للهاتف المحمول، وما إلى ذلك  

 

   سييييرسيييل لك المكتب المختErasmus Desk  الرمز الضيييريبينموذج طلب(codice fiscale) ،  يجب على الطالب

 , على البرييييد اإللكتروني التيييالي Agenzia delle Entrate ملؤه و إرسييييييييياليييه مرة أخرى إلى وكيييالييية اإليرادات

:  dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.itرمز الضييرائب الخا  به  إرسييال  عند اسييتالمه ، على الطالب

  إلنهاء التسجيل. presnovoli@unifi.it-erasmusdesk : مرة أخرى إلى

 

 .الرمز الضريبيكيفية التقدم بطلب للحصول على 

 

 يرجى اتباع هذه الخطوات للتقدم بطلب للحصول على رمز الضرائب اإليطالي:

 

مع إقامتك  Dببياناتك الشخصية وفي الجزء  Bامأل نموذج الطلب الذي أرسلناه إليك. يجب ملء النموذج دائًما في الجزء   .1

في بلدك(. إذا كان لديك أيًضا عنوان في إيطاليا، فيرجى تقطن به المدينة والعنوان الذي  ,الواليةالجهة أو في الخارج )

" قد تم ملؤه بالفعل بالنوع الصحيح من الطلب، A، ولكن هذا ليس إلزاميًا. يرجى مالحظة أن الجزء " Cملء الجزء 

 يرجى عدم تغيير هذا الجزء من النموذج.

 

 ".Signature" الخا  بذلك قم بتوقيع النموذج في المربع

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
mailto:dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it
mailto:erasmusdesk-presnovoli@unifi.it
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 حد هذه المستندات:باإلضافة ألالتقط صورة للنموذج المعبأ  .2

 

 كنت من مواطني االتحاد األوروبي بطاقة هويتك ، إذا. 

 إذا كنت مواطنًا من خارج االتحاد األوروبي. صفحات جواز السفر التي تحتاج إلى إرسالها جواز سفرك ،

 باإلضافةإلينا هي: صفحة الهوية ، والختم الذي تضعه شرطة الحدود على جواز سفرك عند وصولك 

 السفر(. لتأشيرة )فقط في حالة وصولك بتأشيرة على جوازل

 

 dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it   أرسل صورة النموذج ومستنداتك عبر البريد اإللكتروني إلى: .3

 

 ستتلقى رمز الضرائب الخا  بك في بريدك اإللكتروني في أسرع وقت ممكن. .4

 

 

 

 

 يرمز الضريبالالتعليمات الخاصة بطلب كل  ستجد هنا) Codice fiscale( ستمارة الطلبباإلظافة إل 

  الضريبي رمزالللمزيد من المعلومات حول(Codice Fiscale)  اإليرادات، يرجى الرجوع إلى موقع وكالة 

 Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it  
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https://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/mobilita-internazionale/Pagina%20incoming%20students/Codice%20Fiscale/Form%20-%20English.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/

