وضعیت در ِزوِیندرِخت چگونه است؟

تعرفه ها:

در تعرفه بازیافت ،مالیات زباله شامل دو بخش است :یک بخش ثابت و یک بخش متغیر .میزان تعرفه متغیر
بستگی به دفعاتی دارد که شام از مخزن (کانتیرن) زیرزمینی برای پسامند زباله تان استفاده می کنید یا پسامند زباله
تان را کنار راه قرار می دهید .تعرفه بازیافت از اول ژانویه  2023اعامل می شود.

تعرفه متغیر

عالوه بر تعرفه ثابت ،شام برای دفعات استفاده
از مخزن زیرزمینی برای ریخنت پسامند زباله
یا گذاشنت جعبه آشغال در کنار راه ،هزینه
پرداخت می کنید.

تعرفه ثابت برای هر خانوار:

 296,52یورو
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تعرفعه متغیر برای هر بار استفاده:

 0,85یورو  1,70 /یورو  6,80 /یورو
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هزینه هر بار استفاده از مخزن زیر زمینی
برای ریخنت زباله و یا گذاشنت جعبه آشغال در
کنار راه به رشح زیر است:

restafval

تعرفه ثابت
تعرفه ثابت برای هر خانوار  296,52یورو است.

از تفکیک زباله
بهره می برید!

پرسش و پاسخ
پرداخت تعرفه ثابت و متغیر چگونه انجام می گیرد:
در ابتدای سال شام صورت مالیاتهای شهرداری را دریافت می کنید .در سال  2023فقط بخش
متغیر مالیات زباله را می پردازید .در پایان سال  ،2023ما اطالع پیدا می کنیم که شام چند بار از
کانتیرن زیرزمینی برای دور ریخنت پسامند زباله تان استفاده کرده اید و یا جعبه زباله تان را کنار
راه گذاشته اید .هزینه این عملیات در ابتدای سال  2024از شام مطالبه می شود.
وضعیت در صورتی که معافیت پرداخت بگیرید چگونه است؟
برای این مورد مقرره خاصی وجود دارد .برای اطالعات بیشرت راجع به این مقرره به تارمنای
 www.zwijndrecht.nl/recycle-tariefرجوع کنید.
وضعیت در صورتی که زباله پزشکی رضوری داشته باشید چگونه است:
برای این مورد هم مقرره خاصی وجود دارد .برای اطالعات راجع به این مقرره به تارمنای
 www.zwijndrecht.nl/recycle-tariefرجوع کنید.
تا اول ماه مه  2023به شام فرصت داده می شود به تعرفه بازیافت عادت کنید.
تا این تاریخ ،شام برای هر بار مرصف مخزن زیرزمینی مبلغ  0,85یورو ( 85سنت)
پرداخت می کنید .اگر دارای جعبه آشغال هستید تا تاریخ اول ِمی برای هر بار گذاشنت
جبعه در کنار راه مبلغ  3,40یورو
پرداخت می کنید .از اول ماه می به بعد ،می توانید انتخاب کنید که کیسه زباله 30
لیرتی یا  60لیرتی در مخزن زیر زمینی بیاندازید .از آن ناریخ تعرفه های  0,85یورو،
 1,70یورو و  6,80یورو اعامل می شود.

تعرفه بازیافت چه تاثیری بر
مالیات زباله شام دارد؟

مثال :خانواری با دو کودک که زباله شان را خوب تفکیک می کنند.
از آنجا که این خانوار زباله خود را خوب تفکیک می کند ،پسامند زباله
کمرتی برایشان باقی می ماند .آنها یک بار در هفته یک کیسه  30لیرتی
پسامند زباله دور می ریزند .در متام سال ،آنها  52بار از مخزن زیرزمینی برای
دور ریخنت پسامند زباله شان استفاده می کنند .بنابراین:
مالیات جمع آوری زباله پس از یک سال:

تعرفه ثابت:

 296,52یورو

تعرفه متغیر 44,20 :یورو
کال		:

 340,72یورو*

*در سال  2022این مبلغ  372,60یورو بود.
مثالهای دیگر محاسبه را می توانید در تارمنای
 www.zwijndrecht.nl/recycle-tariefمشاهده کنید.

