Інформація про самозайнятість у Freelance Finance
для громадян України та їх клієнтів (тих, хто надає
завдання).
Хто ми?
Freelance Finance - це компанія яка працює з самозайнятими особами, яка допомагає їм
виставляти рахунки-фактури, навіть якщо вони не мають власної компанії. Наша
організація була заснована у 1999 році і сьогодні є лідером на ринку самозайнятих
працівників майже у всіх професійних сферах.

Робота у Швеції з українським громадянством
Якщо у вас українське громадянство, та ви переїхали до Швеції на період війни, то на вас
поширюється Директива ЄС про біженців. Це означає, що ви маєте право на отримання
дозволу на тимчасове проживання та роботу в Швеції.
Коли ви працюєте як самозайнятий співробітник у компанії Freelance Finance, то ви
працевлаштовані у нашій компанії на той час, поки ви виконуєте своє завдання згідно
договору. Freelance Finance виставляє рахунок-фактуру клієнту, завдання якого ви
віконуєте, та звітує перед органами влади про державні збори та податки. Freelance
Finance платитиме вам зарплату. Freelance Finance не стягуватиме комісії за свої послуги
з вас, якщо ви маєте українське громадянство та переїхали на період війни в Швецію.
Для того, щоб Freelance Finance міг звітувати про збори та податки в органи влади, вам
потрібно отримати координаційний номер. Ви також повинні мати банківський рахунок
для того, щоб Freelance Finance виплачував вам заробітну плату. Якщо ви ще не
отримали свій координаційний номер, будь ласка, ознайомтеся з інформацію про те, як
працювати у форматі самозайнятої особи без координаційного номера.

Ось як почати працювати самозайнятим:
1. Створіть обліковий запис і знайдіть завдання самостійно
Почніть зі створення облікового запису за допомогою системи Freelance Finance.
Надішліть фотографію документу з дозволу на проживання та роботи на адресу:
ukraine@frilansfinans.se
Ви та клієнт, що надає вам завдання узгоджуєте яку саме роботу ви будете виконувати та
якою буде компенсація. Зверніть увагу, що вам потрібно виставити рахунок-фактуру
принаймні 192 шведських крон без ПДВ за годину (відповідає заробітній платі 98
шведських крон на годину після оподаткування). Повідомте клієнта заздалегідь про те,
що ви працюєте через Freelance Finance, який виставляє рахунок клієнту за роботу.

2. Створіть рахунок-фактуру
Після того, як ви завершили свою роботу, ви можете легко створити рахунок-фактуру
самостійно на своєму обліковому записі на веб-сайті Freelance Finance.
Для того, щоб відправити рахунок-фактуру клієнту, потрібно написати реквізити
рахунку-фактури клієнта, затвердити угоду (трудовий договір) з Freelance Finance. Будь
ласка, зверніть увагу, що між вами та Freelance Finance існують трудові відносини
протягом зазначеного робочого часу.
Freelance Finance надішле фактуру вашому клієнту після того, як перевірить і затвердить
його.
3. Отримання заробітної плати вже зі сплаченим податком
Для схвалення рахунку-фактури ми проводимо перевірку вашого клієнта. Якщо
зауважень немає, ваша зарплата буде виплачена на ваш банківський рахунок протягом
п'яти робочих днів.

Ваша безпека як самозайнятої особи
Freelance Finance несе повну відповідальність роботодавця за вас, і вам гарантована
ваша зарплата. Ваша робота застрахована Freelance Finance.
Як самозайнятий співробітник Freelance Finance, на вас поширюються умови
колективного договору, які регулюють забезпечення професійної пенсії (може бути
скасовано), робочий час та мінімальну заробітну плату. Це гарантує, що ви працюєте в
гідних умовах відповідно до стандарту шведського ринку праці.

Як я повинен стягувати плату?
Вам потрібно виставити рахунок клієнту принаймні 192 SEK/годину без ПДВ, щоб мати
хорошу погодинну заробітну плату. Фактура з 192 SEK/годину без ПДВ відповідає 98
SEK/годину після оподаткування заробітної плати. Будь ласка, звертайтеся до Freelance
Finance, якщо у вас є питання щодо ціноутворення.

Контакт
Контакти (українською та російською мовами):
Електронна пошта: Ukraine@frilansfinans.se
Телефон: +46 72 212 0 212.
Контакти (шведською та англійською мовами):
Електронна пошта: Info@frilansfinans.se
Телефон: +46 771 15 10 00

