Kendi işinde çalışaniseniz hangi durumda 300 GEL'lik bir kerelik bir tazminat alırsınız
1. Kendi işinde çalışanlar için ne kadar yardım var?
Kendi işinde çalışanlar için bir kerelik 300 GEL'lik yardım verilecektir.

2. Hangi durumlarda kendi işinde çalışan olarak sayılırım?
Gelir İdaresinde kayıtlı gerçek bir kişiyseniz ya da kayıtlı değilsiniz ve 2020'nin ilk çeyreğinde (Ocak-ŞubatMart) ekonomik faaliyetlerde bulunduysanız veya ilgili belgelerle teyit edilen geliriniz vardıysa -kendi işinde
çalışan olarak sayılıırsınız.
3. Gelir İdaresinde kayıtlı gerçek kişi olarak kimler kabul edilir ve hangi durumlarda tazmin edilir?
Gerçek kişi olarak 2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik faaliyeti gösteren veya ekonomik faaliyetlerden
geliri alan bireysel işletmeciler, küçük işletme statüsüne sahip olan gerçek kişiler ve sabit vergi ödeyen gerçek
kişiler kabul edilir. Gerçek kişi olarak 1 Nisan 2020'den önce mikroişletme statüsü verilen ve bütçeden
finansman almayan mikroişletme statüsüne sahip olan kişiler de kabul edilir.

4. Ekonomik faaliyet ne demek??
Gerçek kişi tarafından gelir elde etmek amacıyla yürütülen herhangi bir faaliyet ekonomik bir faaliyettir.
Kişinin Gelir İdaresine sunduğu vergi / gümrük beyannamesi / hesaplaması, yazar kasa / çeke eşit bir belgenin
kullanılması, imzalı mal faturası / vergi faturası / vergi belgesi veya bütçe vergisi/Gelir İdaresinin tarafından
yönetilen ücretin ödenmesi ekonomik bir faaliyettir.
5. Gelir İdaresinde kayıtlı kendi işinde çalışan biriysem, tazminat için kime başvurmalıyım?
Gelir İdaresinde kayıtlı kendi işinde çalışan biri olduğunuz zaman ilk önce, vergi mükellefinin yetkili
kullanıcı sayfasından https://eservices.rs.ge/ alacağınız özel listeye dahil edilme bildirimi / mesaji
bekleyeceksiniz. Bu bildirimi aldıktan sonra, en geç 1 Temmuz 2020'ye kadar, 15 Mayıs 2020 tarihinden
itibaren İş Kurumu'nun e-portalında bulunacak olan başvuruyu dilekçesini doldurmanız gerekir.
6. 300 GEL'lik tazminatımı ne zaman alabilirim?
Gelir İdaresinde kayıtlı kendi işinde çalışanlara tazminat başvuru sahibi tarafından başvuru yapıldıktan
sonraki 10 iş günü içinde ödenecektir.

7. Gelir İdaresinde kayıtlı kendi işinde çalışan değilsem 300 GEL'lik tazminatımı nasıl alabilirim?
Gürcistan'da vergi mükellefi olarak kayıtlı bir kişiden (girişimci olmayan gerçek kişiler hariç) 2020 yılının
ilk çeyreğinde herhangi bir ekonomik faaliyette bulunduğunuzu ve / veya geliriniz olduğunu doğrulayan bir
belge sunabiliyorsanız, tazminatı alırsınız.
8. Gelir İdaresinde kayıtlı olmayan kendi işinde çalışan kişi 300 GEL'lik tazminatı almak için nasıl
davranmalıyım ve hangi makama başvurmalıyım?
Vergi mükellefi olarak kayıtlı değilseniz, en geç 1. Temmuz 2020'ye kadar, 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren
İş Kurumu'nun e-portalında bulunacak olan başvuru dilekçesini doldurmanız gerekir ve aşağıdaki belgeleri
sunmalısınız:
A) 2020 yılının ilk çeyreğinde gelir kaynağı hakkında bilgi ve
B) Gürcistan'da vergi mükellefi olarak kayıtlı bir kişi tarafından (girişimci olmayan gerçek bir kişi hariç)
düzenlenen gelir kaynağın kanıtı (banka ekstresi, belediye veya diğer idari birimler tarafından düzenlenen
herhangi bir faaliyet için izin / lisans ve vb).
9. Gelir İdaresinde kayıtlı olmayan kendi işinde çalışan 300 GEL'lik tazminatı ne zaman alacağım?
Tazminat talebi ile ilgili başvuru yükledikten sonra, iki hafta içinde İş Kurumu, çalışma grubuyla birlikte
başvuruyu inceleyecek ve nihai kararı vermek için kurumlar arası komisyona sunar. Kurumlar arası
komisyon tarafından olumlu karar verilmesi durumunda tazminat karar verildikten sonraki 10 iş günü içinde
ödenecektir.
10. Çalışıp 2020 yılının ilk çeyreğinde maaş alıyordum, ancak işten uzaklaştırıldım, ayrıca küçük bir
işletmem vardı ve 300 GEL'lik tazminatının ön koşullarını karşılıyorum.Hem kendi işinde çalışana
verilecek aylık 300 GEL'lik hem de 200 GEL'lik tazminatı alma hakkım var mı?
Her iki tazminatı aynı anda alamazsınız ve bu durumda 200 GEL'lik tazminat alma hakkına sahip olacaksınız.
11. Çalışıp simdi de maaş alıyorum, ayrıca küçük bir işletmem vardı ve 300 GEL'lik tazminatının ön
koşullarını karşılıyorum. Bu tazminatı alma hakkım var mı?
Bu durumda, GEL'lik tazminatı alamazsınız.

