ﭙوﺸش ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ
ﺒﺮﻨﺎﻤﻪ ﺠدﯿدی ﮑﻪ ﺒﻪ ﮑﺎرﻤﻨدان در اورﮕﺎن اﺠﺎزه ﻤﯽدھد ﺗﺎ ﺒﺮای ﻤواﻗﻊ ﻤﮭم زﻨدﮕﯽ ﮑﻪ ﺒﻪ ﺨﺎﻨواده،
ﺒﮭداﺸت و ﺴﻼﻤت اﻓﺮاد ﻤﺮﺒوط ﻤﯽﺸود ،ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ﺒﮕﯿﺮﻨد.
آﯿﺎ اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل )ﮑﻪ ﺒﺮای ﺨودﺸﺎن ﮑﺎر ﻤﯽﮑﻨﻨد( ﻤﺸﻤول طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن
ﻤﯽﺸوﻨد؟
اﻓﺮادی ﮑﻪ ﺒﺮای ﺨودﺸﺎن ﮑﺎر ﻤﯽﮑﻨﻨد و درآﻤد ﮑﺴب ﻤﯽﮑﻨﻨد ،ﺸﺎﻤل ﭙﯿﻤﺎﻨﮑﺎران ﻤﺴﺘﻘل ،ﻤﯽﺗواﻨﻨد ﺒﺎ ﺛﺒتﻨﺎم ﺒﺮای ﺗﺤت ﭙوﺸش
ﻗﺮار ﮕﺮﻓﺘن و ﭙﺮداﺨت ﺴﮭم ﺨود ،در طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ﺸﺮﮑت ﮑﻨﻨد .اﯿن اﻓﺮاد ،در ﺼورت ﻋدم ﺛﺒتﻨﺎم ،ﺗﺤت ﭙوﺸش
ﻗﺮار ﻨﻤﯽﮕﯿﺮﻨد.

اﮕﺮ ﺨودم ﻤﺎﻟک ﮑﺴب و ﮑﺎر ﺒﺎﺸم آﯿﺎ ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﻤﺤﺴوب ﻤﯿﺸوم؟
اﯿن ﻤوﻀوع ﺒﺴﺘﮕﯽ ﺒﻪ اﯿن دارد ﮑﻪ ﭽﮕوﻨﻪ ﺒﻪ ﺨودﺗﺎن ﺤﻘوق ﭙﺮداﺨت ﻤﯽﮑﻨﯿد .اﮕﺮ از ﮑﺴب و ﮑﺎری ﮑﻪ در ﮕﺰارش ﻤﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،از
آن ﺒﻪ ﻋﻨوان درآﻤد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ ﻨﺎم ﻤﯽﺒﺮﯿد ﺴود درﯿﺎﻓت ﻤﯽﮑﻨﯿد ،در اﯿن ﺼورت ﺸﻤﺎ ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ھﺴﺘﯿد و در ﺼورت ﺗﻤﺎﯿل
ﻤﯽﺗواﻨﯿد در ﺒﺮﻨﺎﻤﻪ ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ﺸﺮﮑت ﮑﻨﯿد .اﮕﺮ ﮑﺎرﻤﻨد ﮑﺴب و ﮑﺎر ﺨود ھﺴﺘﯿد و ﭽک ﺤﻘوق درﯿﺎﻓت ﻤﯽﮑﻨﯿد ﮑﻪ در
 W2ﮕﺰارش ﻤﯽﺸود ،در اﯿن ﺼورت ﮑﺎرﻤﻨدی ھﺴﺘﯿد ﮑﻪ ﺗﺤت ﭙوﺸش طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﻗﺮار ﻤﯽﮕﯿﺮﯿد.

اﮕﺮ ﺒﺨواھم ﺗﺤت ﭙوﺸش طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﻗﺮار ﺒﮕﯿﺮم ،ﭽﻪ زﻤﺎﻨﯽ ﻤﯽﺗواﻨم ﺛﺒتﻨﺎم ﮑﻨم؟
اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﻤﯽﺗواﻨﻨد ﺒﺮای ﭙوﺸش ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﺛﺒتﻨﺎم ﮑﻨﻨد ﮑﻪ از  1ژاﻨوﯿﻪ  2023ﺸﺮوع ﻤﯽﺸود.

اﻟﺰاﻤﺎت اﻨﺘﺨﺎب ﭙوﺸش ﭽﯿﺴت؟
ﺒﺮای اﯿﻨﮑﻪ ﯿک ﻓﺮد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﺗﺤت ﭙوﺸش طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﻗﺮار ﮕﯿﺮد ،ﺒﺎﯿد:
 $ﺤداﻗل  1000دﻻر ﯿﺎ ﺒﯿﺸﺘﺮ درآﻤد ﻤﺸﻤول ﻤﺎﻟﯿﺎت از طﺮﯿق ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ در ﺴﺎل ﮕذﺸﺘﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد
 $ﻓﺮم اﻨﺘﺨﺎب را ﺗﮑﻤﯿل ﮑﺮده ﺒﺎﺸد
 $ﯿک ﮑﭙﯽ از اظﮭﺎرﻨﺎﻤﻪ ﻤﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺨود را ﮑﻪ درآﻤد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ وی را ﻨﺸﺎن ﻤﯽدھد اراﺌﻪ دھد
 $ﺒﺎ ﭙﺮداﺨت ﺴﮭم ﺨود ﺒﺮای ﯿک دوره ﺴﻪ ﺴﺎﻟﻪ ﻤواﻓﻘت ﮑﺮده و اطﻼﻋﺎت اﻀﺎﻓﯽ طﺮح درﺨواﺴت ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن را
اراﺌﻪ دھد

اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﭽﻘدر ﺒﺎﯿد ﺒﺎﺒت ﺴﮭم ﺒﯿﻤﻪ ﺨود ﭙﺮداﺨت ﮑﻨﻨد؟
اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ،ﺴﮭم ﺨود را ھﺮ ﺴﻪ ﻤﺎه ﯿک ﺒﺎر ﭙﺮداﺨت ﺨواھﻨد ﮑﺮد .درﺼد ﺴﮭم ﺒﯿﻤﻪ در ﺴﺎل  2023ﺒﺮای ﭙوﺸش
ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ  %0.6از درآﻤد ﻤﺸﻤول ﻤﺎﻟﯿﺎت ﺴﺎﻻﻨﻪ ،ﺤداﮑﺜﺮ ﺗﺎ ﺴﻘف  132،900دﻻر درآﻤد اﺴت .ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻤﺜﺎل ،اﮕﺮ
درآﻤد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ ﻓﺮدی  60،000دﻻر در ﺴﺎل ﺒﺎﺸد ،ھﺮ ﺴﻪ ﻤﺎه ﺤداﮑﺜﺮ  90دﻻر ﺒﻪ ﻋﻨوان ﺴﮭم ﺨود ﭙﺮداﺨت ﻤﯽﮑﻨد.
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ﭽﻪ ﻤﺰاﯿﺎﯿﯽ ﺗوﺴط طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن اراﺌﻪ ﻤﯽﺸود؟
ﭙوﺸش ،ﺸﺎﻤل  12ھﻔﺘﻪ ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق در ﺴﺎل ﺒﻪ اﻀﺎﻓﻪ دو ھﻔﺘﻪ اﻀﺎﻓﯽ ﺒﺮای ﻤﺮﺨﺼﯽ ﻤﺮﺒوط ﺒﻪ ﺒﺎرداری ﻤﯽﺸود.
ﺒﺴﯿﺎری از ﮑﺎرﻤﻨدان  ٪100دﺴﺘﻤﺰد ﺨود را ﺒﻪ ﻋﻨوان ﺒﯿﻤﻪ ﺒﯿﮑﺎری درﯿﺎﻓت ﺨواھﻨد ﮑﺮد .ﻤﺒﻠﻎ درﯿﺎﻓﺘﯽ ﺒﺮ اﺴﺎس ﻤﯿﺎﻨﮕﯿن دﺴﺘﻤﺰد
ﺸﻤﺎ در ﺴﺎل ﮕذﺸﺘﻪ اﺴت .ﺤداﻗل ﻤﺒﻠﻎ ﭙﺮداﺨﺘﯽ ھﻔﺘﮕﯽ در ﺤﺎل ﺤﺎﻀﺮ ﺤدود  61دﻻر و ﺤداﮑﺜﺮ ﻤﺒﻠﻎ ﭙﺮداﺨﺘﯽ ھﻔﺘﮕﯽ ﺤدود 1469
دﻻر اﺴت .ﺤداﻗل و ﺤداﮑﺜﺮ ﻤﺒﻠﻎ ﭙﺮداﺨﺘﯽ ﺒﺮ اﺴﺎس ﻤﯿﺎﻨﮕﯿن دﺴﺘﻤﺰد ھﻔﺘﮕﯽ در اﯿﺎﻟت اﺴت ﮑﻪ ھﺮ ﺴﺎل در  1ﺠوﻻی ﺒﻪ روز
ﻤﯽﺸود.

آﯿﺎ ﻤﺰاﯿﺎی ﭙﺮداﺨﺘﯽ ﺗوﺴط ﺒﯿﻤﻪ ﺒﺮای اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎ ﮑﺎرﻤﻨدان ﯿﮑﺴﺎن اﺴت؟
ﺒﻠﻪ .اطﻼﻋﺎت ﺒﯿﺸﺘﺮ در ﻤورد ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ اراﺌﻪ ﺸده در طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﺒﺼورت آﻨﻼﯿن اراﺌﻪ ﺸده
اﺴت.

ﭙﺮداﺨت ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ از ﭽﻪ زﻤﺎﻨﯽ ﺸﺮوع ﻤﯽﺸود؟
ﭙﺮداﺨت ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ در طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن از  3ﺴﭙﺘﺎﻤﺒﺮ  2023آﻏﺎز ﻤﯽﺸود.

آﯿﺎ ﯿک ﻓﺮد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﻤﯽﺗواﻨد ﺒﻼﻓﺎﺼﻠﻪ ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ درﯿﺎﻓت ﮑﻨد؟
اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ ﮑﻪ در طﺮح ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق اورﮕﺎن ﺛﺒت ﻨﺎم ﻤﯽﮑﻨﻨد ،ﭙس از ﯿک ﺴﺎل ﭙﺮداﺨت ﺴﮭم ﺨود ،واﺠد
ﺸﺮاﯿط درﯿﺎﻓت ﻤﺒﻠﻎ ﮑﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨد .در ﺼورﺗﯽ ﮑﻪ ﮑﻤﺘﺮ از ﯿک ﺴﺎل ﺴﮭم ﺨود را ﭙﺮداﺨت ﮑﺮده ﺒﺎﺸﻨد ،ﻤﺒﻠﻎ
ﮑﻤﺘﺮی ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻤﺴﺎﻋدت ﻤﺎﻟﯽ درﯿﺎﻓت ﺨواھﻨد ﮑﺮد .در ﺒﯿﺸﺘﺮ ﻤوارد ،ﯿک ﻓﺮد ﺒﺎﯿد ﺤداﻗل  ۳ﻤﺎه ﻋﻀو طﺮح ﺒﺎﺸد ﺗﺎ واﺠد
ﺸﺮاﯿط ﺒﺮﺨﯽ ﻤﺴﺎﻋدتھﺎی ﻤﺎﻟﯽ ﺸود .ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻤﺜﺎل ،ﺒﺮای واﺠد ﺸﺮاﯿط ﺒودن ﺠﮭت درﯿﺎﻓت ﻤﺴﺎﻋدﺗﮭﺎی ﺠﺰﺌﯽ ﺗﺎ
ﺴﭙﺘﺎﻤﺒﺮ  ،2023اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﯿد ﺗﺎ ﭙﺎﯿﺎن ژوﺌن  2023ﺛﺒتﻨﺎم ﮑﻨﻨد و از زﻤﺎن ﺛﺒتﻨﺎم ﺗﺎ  30ژوﺌن  2023ﺤداﻗل
ﺒﺮای  1000دﻻر درآﻤد ،ﺤق ﺒﯿﻤﻪ ﺨود را ﭙﺮداﺨت ﮑﻨﻨد.

اﻟﺰاﻤﺎت ﻤورد ﻨﯿﺎز ﺒﺮای ﯿک ﻓﺮد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﮑﻪ در طﺮح ﭙوﺸش ﺛﺒتﻨﺎم ﮑﺮده اﺴت ﭽﯿﺴت؟

اﻓﺮاد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ ﮑﻪ ﺒﺮای ﭙوﺸش ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ﺛﺒتﻨﺎم ﻤﯽﮑﻨﻨد ﺒﺎﯿد:
 $ھﺮ ﺴﻪ ﻤﺎه ﯿک ﺒﺎر ﺤق ﺒﯿﻤﻪ ﺨود را ﭙﺮداﺨت ﮑﻨﻨد؛
 $درآﻤد ﺨود را ﮕﺰارش داده و ﯿک ﮑﭙﯽ از اظﮭﺎرﻨﺎﻤﻪ ﻤﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺨود را ﺗﺎ  30آورﯿل ھﺮ ﺴﺎل اراﺌﻪ دھﻨد.

ﭙوﺸش ﻤﺮﺨﺼﯽ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﭽﻪ ﻤدت اﺴت؟
ﯿک ﻓﺮد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل ﮑﻪ ﺒﺮای ﭙوﺸش ﻤﺮﺨﺼﯽ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺛﺒتﻨﺎم ﻤﯽﮑﻨد ﺒﺎﯿد ﺴﻪ ﺴﺎل ﯿﺎ ﺒﯿﺸﺘﺮ ﺒﺎ ﭙﺮداﺨت ﺤق ﺒﯿﻤﻪ ﺨود
ﻤواﻓﻘت ﮑﻨد.

آﯿﺎ ﭙوﺸش اﻨﺘﺨﺎﺒﯽ ﻗﺎﺒل ﻟﻐو اﺴت؟
ﯿک ﻓﺮد ﺨوداﺸﺘﻐﺎل در ﺼورﺗﯽ ﮑﻪ دﯿﮕﺮ ﺸﻐل آزاد ﻨداﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ﯿﺎ اﻋﻼم ورﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ﮑﺮده ﺒﺎﺸد ﻤﯽﺗواﻨد در ﺴﻪ ﺴﺎل اول ،طﺮح
ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ﺨود را ﻟﻐو ﮑﻨد .ﭙس از ﺴﻪ ﺴﺎل ﭙوﺸش ،ﻓﺮد ﻤﯽﺗواﻨد ھﺮ زﻤﺎﻨﯽ ﮑﻪ ﺨواﺴت ﭙوﺸش را ﻟﻐو ﮑﻨد.

آﯿﺎ ﺸﺨﺼﯽ ﮑﻪ ﺨوداﺸﺘﻐﺎل اﺴت و ﺒﺮای ﮑﺎرﻓﺮﻤﺎ ھم ﮑﺎر ﻤﯽﮑﻨد ﻤﯽﺗواﻨد ﺒﺮای ﭙوﺸش ﺛﺒتﻨﺎم ﮑﻨد؟

ﺒﻠﻪ .ﺒﺮای درآﻤد ﺤﺎﺼل از ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ ،ﺨود ﺸﺨص ﺴﮭﻤش را ﭙﺮداﺨت ﻤﯽﮑﻨد .ﺒﺮای اﺸﺘﻐﺎل ﻋﺎدی ﺨود،
ﮑﺎرﻓﺮﻤﺎی وی ﺴﮭم وی را از ﭽک ﺤﻘوﻗش ﮑم ﻤﯽﮑﻨد .ﺴﭙس ،در ﺼورت ﻨﯿﺎز ﺒﻪ ﻤﺮﺨﺼﯽ ﺒﺎ ﺤﻘوق ،ﻤﯿﺰان ﻤﺴﺎﻋدت
ﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺒﺮ اﺴﺎس درآﻤد و دﺴﺘﻤﺰد ﺨوداﺸﺘﻐﺎﻟﯽ وی ﺗﻌﯿﯿن ﻤﯽﺸود.
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