
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 از تصویب گذراندن حسابھا
 

  خواه شما حسابداری را بھ طور کامل (دفترھایA  وB یا جزئی (دفتر  (Aتصویب گذراندن ی از بایست سوگندنامھدھید، می) انجام می
ی الزامی را تکمیل، امضاء و توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد رسمی بھ ثبت رسمی برسانید. آنگاه سوگندنامھ یا حساب یا اظھارنامھ

 ی دفاتر حسابداری بھ دفتر ما ارسال کنید.ی مزبور را ھمراه با بستھاظھارنامھ
 
 ی خالصھ ھمھ باید فھرست بازبینی (چک لیست) مندرج در دفترچھA  توانید تر می#) را تکمیل کنند. با انجام این کار، راحت1(فرم

تر دھد کھ حسابھای ارسالی شما را سریعاطمینان حاصل کنید کھ تمام حسابھایتان از مستندات الزم برخودارند و بھ ما نیز امکان می
 بررسی و پردازش کنیم.

 
 ایاستفاده از یک حسابدار حرفھ

 
  سوابق تنھا یکی از مسئولیتھای کارگزاران است. اگر در انجام این کار مشکل دارید یا انجام حسابداری اموال (یا ترکھ) زیاد نگھداری

توان از محل ھای منطقی مربوط بھ این کار را میای استفاده کنید. ھزینھپیچیده است، شاید بھتر باشد کھ از خدمات یک حسابدار حرفھ
 نمود.اموال موکل پرداخت 

 
 حسابھای بانکی مشترک

 
  باز کردن حساب بانکی مشترک با شخصی کھ کارگزاری او را بر عھده دارید پذیرفتنی نیست. حسابھای مشترک بھ طور معمول

دارای حق بازماندگی ھستند؛ بھ این معنا کھ اگر فردی کھ کارگزاری او را بر عھده دارید فوت کند، تمامی حساب بھ شما منتقل خواھد 
اید خود را در موقعیتی قرار دھید کھ بتوانید از اموال تحت مدیریتتان منتفع شوید. راه جایگزین این است شد. شما بھ عنوان کارگزار نب
فردی کھ کارگزاریش » Committee Forکارگزاری برای : «یا » In Trust Forبھ امانت برای: «کھ حساب بانکی را بھ عنوان 
 را بر عھده دارید ثبت نمایید.

 
 تافشای منفعت در امان

 
 ھای مالی مربوط بھ اگر فرد بزرگسالی کھ کارگزاریش را بر عھده دارید ذینفع حساب امانت باشد، شما مسئولیت دارید کھ اظھارنامھ

 منفعت آن فرد بزرگسال در امانت را تھیھ کنید و در موعد معین ھمراه با حسابھای کارگزاری ارسال کنید.
 

 درخواست مستمری و سایر مزایا
 

  بزرگسالی کھ کارگزاریش را بر عھده دارید واجد شرایط ھر گونھ مستمری بازنشستگی یا سایر مزایا باشد، ممکن است الزم اگر فرد
 باشد کھ از طرف او این منابع درآمد را درخواست کنید.

 
 تیجیپرداخت کارمزدھای پی

 
 قیم و امین عام: «پردازید، لطفاً چکھا را در وجھ ھنگامی کھ کارمزد بازرسی حسابھا را میPublic Guardian and Trustee «

 بنویسید.
 

 Private Committeeی نقش و مسئولیتھای کارگزاران خصوصی، در کتاب راھنمای کارگزار خصوصی (اطالعات بیشتر در باره
Handbook :آمده است کھ در این وبسایت قابل دسترسی است (publications/Pages/default.aspx-and-www.trustee.bc.ca/reports. 
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http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx

