"پروژه "روش های نوآورانه ادغام پناهندگان و پناهجویان در اوکراین

این پروژه دنبال راه های موثر اشتغال برای پناهندگان و پناهجویان
در اوکراین است

شماره مالیات – شماره مالیات فردی

این چیست؟ در اوکراین ،تمام پرداخت کنندگان مالیات باید در
ی
ی
دولت ثبت نام کنند و در نتیجه ثبت نام،
حقوق
مرکز اطالعات
گید.
یم
تعلق
شخص
به
فردی
مالیات
یک شماره
ر
چرا شماره مالیات نیاز است؟

در پروژه ما ایجاد دو پایگاه د داریم

استخدام
ثبت و باز کردن کسب و کار شخیص

راه های نوآورانه برای ادغام

پایگاه ای از مهارت های حرفه ای پناهندگان و پناهجویان؛ -

افتتاح حساب بانیک

پایگاه ای از کارفرمایان بالقوه برای استخدام پناهندگان و پناهجویان در
اوکراین ،در کیف و خارکف- .

دانشجوی در زمان تحصیل
دریافت حقوق
ی

پناهندگان و پناهجویان * در اوکراین
این پروژه ایجاد یک سیستم منحرص به فرد برای جستجوی شغل
کارآمد و پرکردن جای خایل واقیع است

بگیید
شما یم توانید با ما تماس ر
دریافت مشاوره در مورد فرصت های شغیل و کار ی
آفریت در
اوکراین؛
ثبت نام به پایگاه داده های مهارت های حرفه ای پناهندگان و
پناهجویان ارسال کنید؛
یی
نوشت رزومه کاری؛
کمک با

ی
*پناهجویان افرادی هستند که برای اخذ پناهندگ در اوکراین

به دست آوردن اطالعات در مورد کارفرمایان بالقوه در کیف و
خارکف.
ی
ی
قانوی برای اشتغال
پشتیبای
ارائه

با ارائه مدارک به اداره مهاجرت کشور اوکراین ،اقدام یم کنند
 ;۵۴۳۵۹۴۰۳۹۰تلفن:
s.butenko@r2p.org.ua

دریافت مدرک تحصییل بعد از إتمام دوره
ی
حقوق
دادن وکالتنامه و مدارک
نحوه دریافت کد مالیات
مرحله یک – جمع آوری مدارک مورد نیاز (پاسپورت یا مدرک
ی
ی
متقاض
گذرنامه فرد
خارج یا مدرک که هویت فرد پناهنده یا
ی
فردی که نیاز به حفاظت بیشیی دارد را نشان دهد .با ترجمه
رسیم این مدارک)
مرحله دوم – اقدام و مراجعه به مرکز مالیات
مرحله سوم – دریافت شماره مالیات در عرض  ۳روز
توصیه:
ی
قانوی در اوکراین هستید؟ (ویزا ،بدون ویزا،
آیا شما به صورت
اقامت)؟
ی
آیا یم خواهید برای اخذ پناهندگ درخواست دهید؟
آیا گذرنامه برای مسافرت به خارج از کشور دارید؟
ی
مالیای دریافت کنید تا قبل از ارایه مدارک به سازمان مهاجرت
کد

قراردادیانجامییکاری/یارایهیخدمات
در قرار داد چه ر ی
چیی ذکر میشود

قراردادیکاری
در قرار داد چه ر ی
چیی ذکر میشود
روابط کار ر ی
بت کارفرما و کارمند.

بت ی
 نوع روابط قراردادی ر یمشیی و پیمانکار.

کارمند در موقعیت خاض کار یم کند و به برنامه کاری
سازمان یم پردازد .کارفرما او را با کار ،رشایط کاری آشنا میکند
و حقوق او را پرداخت یم کند.

دریافت کد
ی
مالیای

دریافت تصمیم اداره
مهاجرت برای تنظیم
ی
مدارک پناهندگ

پیدا کردن
کارفرما

کار فرما از
سازمان مهاجرت
اجازه دریافت
میکند برای
پذیرش

 مصداق روابط در اجرای کار و یا ارائه خدمات ،یکباره یامتناوب است.
پیمانکار سفارش را اجرا یم کند و پاداش آن را دریافت یم کند.
ی
مشیی ،به نوبه خود ،کار انجام شده را تایید میکند و در قبال
پرداخت یم کند

پیدا کردن
کارفرما

دریافت کد
ی
مالیای

قرار داد
یی
بست

حساب در
بانک باز کنید

این چیست؟ انجام ر ی
بیینس و کار خود (فروش کاالها ،انجام
کار ،ارائه خدمات) به عبارت دیگر "کار برای خودتان".
کارآفرین به طور مستقل کسب و کار خود را سازماندیه یم
کند و همه مسئولیت آن را بر عهده دارد.
ی
سخت یا دار یای
مرد (زن) به طور سیستماتیک از دار یای،
نامشهود برای دریافت سود استفاده یم

نوع فعالیت را
انتخاب کنید

دریافت کد
ی
مالیای

پر کردن و ارسال
یک درخواست
به ثبت کننده

حساب در
بانک باز کنید

درخواست برای یک
سیستم پرداخت
مالیات ساده را پر
کنید

برای کار یا
خدمات خود
بگیید
پول ر

قرار داد
یی
بست

کارآفرینی

کتاب درآمد را
ثبت کنید

یازیبنیادیخییهی"حقوقیدفایعیحیاس"
حمایتیازیمسائلیاشتغالیز یای
ر
حمایت و کمک در ی ی
بست قرارداد
کار  /قرارداد استخدایم
شکایت از
تصمیمات
نادرست در
دادگاه و دستگاه
ی
های حقوق

مشاوره /پر کردن
اسناد

ایجاد رزومه کاری

کمک به اخذ
مجوز کاری

کمک در اخذ
ی
مالیای
کد
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