!!!!أنتم أجانب تزاولون العمال الحرة في الجمهورية التشيكية !!!!!
ماذا يجب أن تعرفوا؟
كل ش خص ي زاول العم ال الح رة كمنت ج ف ردي أو ش ريك ف ي ش ركة تجاري ة أو ممث ل لش ركة ف ي الجمهوري ة التش يكية )رج ل أعم ال ،أو
بالختصار  ،(OSVČيجب عليه دفع الضرائب و التأمين الصحي و التأمين الجتماعي
إذا= ل تنسوا:
 (1تقديم الوراق المطلوبة الخاصة بدفع الضرائب عن سنة  2013إلى دائرة المالية في المدينة التي تقيمون فيها أقصى حد
حتى تاريخ !!! 1/4/2014
 إذا أردتم تقديم أوراق الضرائب عن طريق مستشار الضرائب فإن الموعد القصى لذلك هو 1/7/2014 تصريح ضريبة الدخل للذين يزاولون أعمال= حرة كمنتجين فرديين )الستمارة الزهرية( – fyzická osoba ضريبة الدخل للشركات )الستمارة الزهرية( – .s.r.o، a.s. ، v.o.s!!! في حال عدم تقديم الوراق المطلوبة لدفع الضرائب في الوقت المحدد تعرضون أنفسكم للملحقة القانونية من قبل
دائرة المالية !!!
 (2الحصول على تأمين صحي خاص بالسفر عن طريق إحدى شركات التأمين المعترف بها من قبل المصرف الوطني
التشيكي مثل )(Slávia, Maxima, ERGO, PVZP, Uniqua, Axa, Volksbank
 (3دفع مبلغ التأمين الجتماعي الشهري:
أين؟  -في أماكن تواجد دائرة التأمين الجتماعي في مدينة براغ أو في المدن الخرى
 المكتب أو الدائرة المطلوبة تتحدد بحسب مكان إقامتكم المذكور في جواز السفرمتى؟  -شهريا  fحتى تاريخ  20من الشهر التالي
كم؟  -حتى تاريخ  30/4/2014المبلغ الشهري الدنى  1890كورونا =
 من تاريخ  1/5/2014سيصبح المبلغ الشهري  1894كورونا =فعلى الشخاص المشتركين في خدمة التوفير للتقاعد وذلك ما يسمي بـ II. Pilíř .يمكنهم دفع المبالغ مقدما وبنسب مختلفة ويمكنهnnم السnnتعلم
عن هذا من المكتب أو المؤسسة المسؤولة
انتبه!  -يجب خلل  30يوما = من تاريخ تقديم أوراق التصريح الضريبي إرسال نسخة إلى دائرة التأمين الجتماعي في أماكن تواجدها في
مدينة براغ أو المدن الخرى في موعد اقصاه 2.5.2014
!!! في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة يترتب على ذلك غرامة مالية تتزايد يوميا = !!!
حالة خاصة:

إذا كنتم موظفين وتملكون بالضافة إلى ذلك تصريح مزاولة مهنة ):(živnostenský list
 إذا كان الدخل الذي تحصلون عليه من العمل على ال ) (živnostenský listأقل من دخل الوظيفة يعتبر العمل ثانويا f إذا كان العمل ثانويا  fفيجب إعلم دائرة التأمين الجتماعي بذلك في أماكن تواجدها في مدينة براغ أو في المدنالخرى ،وفي حال عدم إعلمها فسيعتبر العمل رئيسيا f
 إذا كان العمل ثانويا  fفإن المبلغ الشهري الواجب دفعه للتأمين الجتماعي  756كورونا = شهريا إلى موعد أقصاه  2014 . 04 . 30و 7 56شهريا من تاريخ 2014 .5 .1
 إذا كان دخلكم السنوي الصافي )من الشهر الول )يناير( حتى الشهر الثاني عشر )ديسمبر( من سنة  (2013بعد خصم النفقات أقل من 62.121كورونا = ل يجب دفع المبلغ الشهري المذكور

!!! في حال عدم إعلم دائرة التأمين الجتماعي بذلك وعدم دفع المبلغ المطلوب تتراكم عليكم الديون !!!
من تاريخ  2012 . 1 . 1النواب الق انونيين و العض اء ف ي الش ركات التجاري ة ت ترتب عليه م مب الغ الت أمين الجتم اعي ف ي ح ال تج اوز
دخلهم الشهري عن عام  2013مبلغ  2500كورون تشيكي شهريا
أص حاب وم ديري الش ركات ذات المس ؤولية المح دودة والش ركاء ف ي الش ركات ذات المس ؤولية المح دودة ،وأعض اء الجمعي ة التعاوني ة
وأعض اء ال هيئات الجماعي ة للش خاص العتب اريين )مث ل أعض اء مجل س الدارة أو مجل س الش راف عل ى الش ركة ،وأعض اء اللجن ة م ن
أصحاب الهيئة ( ،و المصفين وأمناء الشركة ومديري الهيئات العتبارية الجنبية للم وظفين ،وفق ا لق انون الت أمين الص حي فعليه م إجباري ا _
المشاركة في دفع مبالغ تأمين المعاش التقاعدي والصحة في حال بلغ دخلهم على القل  2500كورون تشيكي شهريا
في حال أي تغييرات يطلب منك أن تقدم تقريرا في غضون  8أيام.

!!! في حال عدم دفع الض رائب المترتب ة عليك م ،أو ترت ب عليك م دي ون ل دائرة الت أمين الجتم اعي ،أو ل م تحص لوا عل ى ت أمين ص حي فل ن
تتوفر لديكم الشروط المطلوبة لتمديد إقامتكم على أراضي الجمهورية التشيكية !!!
ل تخافوا من إعلم دائرة المالية أو التأمين الجتماعي عن وضعكم ،حيث أن مساعدتكم هي واجب من واجباتهم
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