
Для тих, хто ще не отримав координаційний номер та не відкрив 

банківський рахунок, але збирається бути самозайнятим працівником 

Координаційний номер еквівалентний шведському ідентифікаційному номеру, що дозволяє 

іноземним громадянам Швеції, наприклад, платити податки і подавати заявку для того, щоб 

відкрити банківський рахунок. Шведська влада не дає певної підповіді скільки часу потрібно, щоб 

отримати координаційний номер. Згідно з  останньою інформацією, яку ми маємо, час очікування 

скоротився до декількох днів.  

Якщо ви вже знайшли собі завдання, але ще не отримали координаційний номер, це не 

заважатиме вам бути самозайнятим працівником. Freelance Finance виступить вашим 

работодавцем, та ви зможете починати виконувати завдання вашого клієнта, також Frilans Finans 

виплатить вам зарплату одразу ж, як тільки ви отримаєте координаційний номер і банківський 

рахунок. Дивіться нижче, як діяти далі. 

1. Подати заявку на отримання дозволу на проживання та роботу 

Відвідайте Міграційну службу з усіма вашими документами, що посвідчують особу. Напевно, ви це 

вже зробили. Коли ви зареєструєтесь у Міграційній службі, ви отримаєте реєстраційний номер, 

дозвіл на роботу та проживання. Дозвіл на роботу та проживання є обов'язковою умовою для того, 

щоб працювати в Швеції.   

2. Подати заявку на отримання координаційного номера та банківського рахунку 

Відвідайте Податкову службу та подайте заявку на координаційний номер. Коли у вас буде 

координаційний номер, ви зможете відкрити банківський рахунок в шведському банку.   

Надішліть фотографію свого документу на дозвіл жити та працювати у Швеції на адресу: 

ukraine@frilansfinans.se  

3. Встановлення договорів та трудових договорів   

Зв'яжіться з Freelance Finance, якщо у вас вже є завдання і ви хочете почати працювати. Freelance 

Finance допоможе вам укласти контракт між Freelance Finance та вашим клієнтом, а також 

трудовий договір між вами та Freelance Finance.   

Інформація, яка нам потрібна від вас для підписання договорів:   

Інформація про вашого клієнта 

Реквізити рахунку-фактури вашого клієнту, а саме: ім'я, адреса, електронна пошта, контактна 

особа, організаційний номер компанії.  

Деталі щодо робочої діяльності, а саме: з чим ви будете працювати, як довго і якою буде 

компенсація (заробітна плата)? Зверніть увагу, що вам потрібно виставити рахунок принаймні 192 

SEK/за годину без ПДВ.  



Інформація про вас 

Ваше повне ім'я,  документ, що посвідчує особу, та підтверджує ваше громадянство та адреса. 

4. Почати виконувати своє завдання/роботу 

Після того, як ви зробили кроки 1-3, ви готові почати працювати.  

5. Виставити рахунок-фактуру та отримати заробітну плату 

Після того, як ви отримали координаційний номер, банківський рахунок і виповнили ваше 

завдання, можете виставити рахунок-фактуру вашому клієнту. Зв'яжіться з Freelance Finance, і ми 

допоможемо вам створити свій обліковий запис у нашій системі та підготувати рахунок-фактуру. 

Frilans Finans виплачуватиме вам зарплату на ваш банківський рахунок.  

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо у вас є які-небудь питання: 

 

Контакти (шведською та англійською мовами): 

Електронна пошта: Info@frilansfinans.se 

Телефон: +46 771 15 10 00 
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