
في أي حالة تحصل على تعويض قدره 300 الري لمرة واحدة إذا كنت تعمل 

 لحسابك الخاص

 

 ن لحسابهم الخاص؟ي. ما مقدار المساعدة التي يقدمها الى العامل1

 لمرة واحدةالري  300سيتم منح العاملين لحسابهم الخاص بدل 

 

 . في أي حاالت أعتبر نفسي عامال لحسابي الخاص؟2

 2020طبيعيًا مسجالً في خدمة اإليرادات، أو لم تكن مسجالً، وفي الربع األول من عام  إذا كنت شخًصا

مارس( كنت منخرًطا في أنشطة اقتصادية و/ أو كان لديك دخل، وهو ما تؤكده الوثائق ذات  -فبراير  -)يناير 

 فأنت تعتبر نفسك عامال لحسابك الخاص. -الصلة 

 

 في خدمة اإليرادات وفي أي حاالت يتم تعويضه؟ . من يعتبر شخًصا طبيعيًا مسجالً 3

ارية االشخاص الطبيعيون ذوي األعمال التجو )الرياديون(  هؤالء األشخاص هم أصحاب المشاريع الفردية

الصغيرة واالشخاص الطبيعيون - دافعو الضرائب الثابتة الذين يكشف عن نشاطهم االقتصادي في الربع 

 وكذلك االشخاص الطبيعون ذوي ميكرو بيزنسو/ أو الدخل من األنشطة االقتصادية،  2020ام األول لع

.والذين ال يحصلون على التمويل الحكومي 2020عام ابريل ل 1حتى  الذين  منح لهم وضع ميكرو بيزنس  

 

 . ماذا يعني النشاط االقتصادي؟4

أي نشاط يقوم به شخص طبيعي لتوليد الدخل هو نشاط اقتصادي. سيشمل ذلك اإلقرار الضريبي / البيان 

/  لجهاز الكاصةالجمركي / الحساب الذي قدمه الشخص إلى دائرة اإليرادات، واستخدام الوثيقة المعادلة 

التي تديرها للموازنة  فع الضريبةد والفاتورة / الفاتورة الضريبية / مستند الضريبة و/ أو الشيكات النقدية،

  .خدمةال



إذا كنت انا شخًصا يعمل لحسابه الخاص ومسجالً في خدمة اإليرادات، فمن الذي يجب أن أتقدم اليه  .5

 بطلب للحصول على تعويض؟

في المرحلة االولى يجب عليك في حالة األشخاص العاملين لحسابهم الخاص المسجلين في خدمة اإليرادات ، 

التي سوف تتلقاها على صفحة المستخدم المصرح   في القائمة الخاصة بار بادخالكخاإلاستالم حتى ان تنتظر 

 ./https://eservices.rs.ge   - به لدافعي الضرائب

، يجب عليك إكمال الطلب، والذي سيكون متاًحا  2020لعام  يوليو 1في موعد أقصاه بعد تلقي هذا اإلخبار، 

 .2020مايو لعام  15على البوابة اإللكترونية لوكالة التوظيف اعتباًرا من 

 

 ؟الري 300 تعويض قدره  . متى يمكنني الحصول على6

أيام  10يتم إصدار تعويضات لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص المسجلين في خدمة اإليرادات في غضون 

 عمل بعد تقديم الطلب من قبل مقدم الطلب.

 

الحصول  همسجاًل في خدمة اإليرادات، فكيف يمكنليس هو شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص كان . إذا 7

 ؟الري 300على تعويض قدره 

باستثناء سيتم تعويضك إذا كنت قادًرا على تقديم مستند من شخص مسجل كمكلف ضرائب في جورجيا )

يؤكد أنك شاركت في أي نوع من النشاط االقتصادي في الربع األول من عام  طبيعيين غير رياديين(اشخاص 

 و/أو كان لديك دخل. 2020

 

شخص يعمل لحسابه غير مسجل في دائرة اإليرادات وإلى أي وكالة يجب عليه أن يتقدم هي تصرفات  . ما8

 الري؟ 300بطلبه لغرض الحصول على تعويض قدره 

https://eservices.rs.ge/


، يجب عليك ملء طلب، والذي 2020يوليو لعام  1في موعد أقصاه إذا لم تكن مسجالً كمكلف ضرائب، 

 ، وتقديم: 2020مايو لعام  15سيكون متاًحا على البوابة اإللكترونية لوكالة التوظيف اعتباًرا من 

  2020معلومات عن مصدر الدخل في الربع األول من عام  (أ

در عن شخص مسجل كمكلف ضرائب في جورجيا )باستثناء شخص وثيقة تثبت مصدر الدخل الصا (ب

طبيعي غير ريادي( )بما في ذلك كشف حساب مصرفي، وتصريح / ترخيص ألي نشاط صادر عن 

 بلدية أو هيئة إدارية أخرى ، إلخ(.

 

 ؟يالر 300 تعويض قدره علىشخص يعمل لحسابه غير مسجل في دائرة اإليرادات حصل ي. متى س9

طلب تعويض، ستقوم وكالة التوظيف بمراجعته مع مجموعة العمل خالل أسبوعين من تحميله عندما تقدم 

وتقديمه إلى اللجنة المشتركة بين الوكاالت التخاذ قرار نهائي. في حالة اتخاذ قرار إيجابي سيتم دفع 

 .أيام عمل بعد اتخاذ القرار 10التعويضات من قبل اللجنة المشتركة بين الوكاالت في غضون 

 

، ولكن تم فصلي من العمل، وكان 2020. لقد تم توظيفي، وكنت اقبض راتبي في الربع األول من عام 10

الري، هل لدي  300لدي أيًضا شركة صغيرة وانا أستوفي الشروط المسبقة للحصول على تعويض قدره 

على حسابهم  الري مخصص للعاملين 300الري شهريًا وكذلك   200الحق في الحصول على تعويض قدره 

 الخاص؟

لن تكون قادًرا على تلقي كال التعويضين في نفس الوقت وفي هذه الحالة سيكون لديك الحق في الحصول على 

 الري. 200تعويض قدره 

 

الشروط المسبقة إلصدار  استوفي. أنا موظف وما زلت أحصل على راتب، وكانت لي شركة صغيرة وأنا 11

 لي الحصول على هذا التعويض؟، هل يحق الري 300تعويض قدره 

 .الري 300في هذه الحالة، لن تحصل على تعويض بـ 


