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نامیلکەی رێنوێنی کاروباری
بازرگانی لە فینالند

دەسپێک
دامەزراندنی دوکان و بازرگانی خۆ شێوازێکی
چاکە بۆ بەکاربوونی کۆچبەران لە فینالند.
لە فینالند نزیکەی  6 500کۆمپانیا لە الیەن
کەسانێکەوە کە لە دەرەوەی فینالندەوە هاتوون
دامەزراوە .زیاتر لە نیوەی ئەو کۆمپانیانە لە
دەوروبەری پێیتەختن.
ئەم نامیلکەیە بە مەبەستی رێنوێنی بۆ تۆیە ،کە
بەتەمای دەست بکەی بە کاسبکاریی لە فینالند.
لەوانەیە هزری دامەزراندنی کۆمپانیاکەت هەبێ،
بەاڵم دەبێ گەشەی پێبدەی .لەو نامیلکەیەدا ئەو
خاڵە گرنگانەی کە بەرلە بڕیاری دامەزراندنی
کۆمپانیاکە دەبێ لەبەرچاویان بگری هێنراون.
تۆ دەبێ حهسێب و کتێب بکەی ،بازار و
وهبهرهێنان و دەسمایەدانان هەڵسەنگێنیت .داخوا
بە رادەی پێویست یاساکانی فینالند دەناسی؟
هەروها بیر لەوە بکەوە داخوا سروشتی ئەوەت
هەیە کاسبکاریی بکەی.
فینالند واڵتێکی چاکە بۆ بازرگانان و بازرگانی
تازەکار دەتوانێ لە زۆر بوارەوە یارمەتی
بدرێت .گەورەترین بەربەستی دامەزراندنی
کۆمپانیا بە گشتی بەدەستهێنانی دەسمایەیە.
هەروەها گەر زمانی فینالندی نەزانی ،بۆت
زەحمەتە وەک کاسبکار کار بکەیت .واباشە
هەرکە هاتیە فینالند دەست بە فێربوونی زمانی
فینالندی بکەی .هەروەها بیر لە بەرۆژکردنی
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پسپۆڕیی و شارەزایی خۆشت بکەوە .داخوا
خولی بازرگانی بۆ دەسپێکی کارەکەت هاوکاری
دەکات؟
لەو نامیلکەیەدا هەوڵ دراوە بە زمانێکی ساکار
شتەکان دەرببردرێت .زاراوە و وشەکانی ژیانی
بازرگانی لە بەشی فەرهەنگۆکی بازرگانی
نامیلکەکەدا روون کراوەتەوە.
نامیلکەکە بخوێنە و پێوەندی بە راوێژکاری
بەالشی کاروباری بازرگانی بکە .لە پارێزگای
ئووسیما  Uusimaaدەتوانی بە ناوەندی
بازرگانی هێلسینکی یان خود ناوەندی
راوێژکاری بازرگانی ڤانتا یان ئێسپۆ پهیوهندی
بکەی .لە ناوچەکانی دیکە ناوەندەکانی کۆمپانیا
تازەدامەزراوەکان یان ناوەندی گەشەکردنی
هەرێمی هاوکاریت دەکەن .پێکەوە لە گەڵ
راوێژکاری کاروباری بازرگانی دەتوانن بەسوود
بوونی هزری بازرگانیەکەت هەڵسەنگێنیت.
نامیلکەی رێنوێنی کاری بازرگانی بەشێک ه
له جێبهجێ کردنی پڕۆژەی سندۆقی
کۆمەاڵیەتی یەکیەتی ئهورووپا لە پێناو پڕۆژەی
خزمەتگوزاریە فرە چاندی و فەرهەنگیەکانی
کاروباری بازرگانی دا .پرۆژەکە بە هاوکاری
ناوەندی راوێژکاری سەنتەری بازرگانی
هێلسینکی ،پالمێنیا ()Palmeniaبەشی زمانی
ساکاری ناوەندی پەروەردە و گەشەکردنی
زانکۆی هێلسینکی بەڕێوە چووە .جیا لەوە

شارەوانیەکانی ئێسپۆ ،ڤانتا و کاونیاینێن
بەشداریان لە پڕۆژەکە کردووە.
ئەو نامیلکەیە بە چەندین زمان وەرگێردراوە.
بووجەی وەرگێڕان و وەشاندنی ئەو
نامیلکەیە لە الیەن سندۆقی کۆمەاڵیەتی
یەکیەتی ئهورووپاوە لە چوارچێوەی
بەرنامەی ماسوونی (Masuuni-
)hankeکە کۆنسۆرسیۆمی ئەو بریتین
لە ئەنجومەنی ناوەندی کۆمپانیە تازە
دامەزراوەکان ،کۆمپانیای شەریکەبەشی
کۆرسۆر ( ،)Cursor Oyناوەندی بازرگانی
هێلسینکی ( ،)YritysHelsinkiئەنجومەنی
ناوەندی بازرگانی کۆمپانیا تازەکانی
هەریمی تامپرێ (Tampereen Seudun
.)Uusyrityskeskus Ensimetri ry
زانیاریی زیاترت لە ماڵپهڕهکانی خوارەوە
دەست دەکەوێت:
www.uusyrityskeskus.fi
www.yrityshelsinki.fi
www.vuyk.fi
www.espoonseudunuusyrityskeskus.fi
www.yrityssuomi.fi
www.sekes.fi
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چیە؟
کاسبکاریی چیە؟
کاسبکاریی
مەبەست لە ههر کاسبکاریهک سەرکەوتن و
قازانج کردنه .بازرگانی ناسینی ریسکەکانی
پێوەندیدار بەکارەکە و خۆ ئامادە کردن ه
بۆ بەرەورووبوونەوە لە گەڵ ئەوانە واتە
بازرگانی هونەری قازانج کردن لە چاالکی
کاسبکاریە.
کاسبکاریی هەروەها بڕوا بە هزری
بازرگانی خۆیە .کاسبکاری دەتوانێ
شێوازێکی ژیان یان رێگایەک بۆ
بەدەستهێنانی بژێوی و خەریک بوون بە
کار بێت .کاسبکاریی هەروەها گەشەکردنی
پسپۆڕی و شارەزایی ،تواناییەکانی
کۆمەاڵیەتی و زمانەوانیە ،کە لە رێگای
ئەوانەوە کۆچبەر جیهانی بازرگانی
ئێمە دەوڵەمەنتر دهکات و چۆنایهتیهکی
ناونەتەوەیی بۆی ب ه دیاری دههێنێت.

کێ کاسبکارە؟

پێناسەی فەرمی کاسبکار گرێدراو بە
کاربەدەستی دەوڵەتیە .لە یاسای کاسبکاریی
و لە کاروباری پێوەندیدار بە ئینشورانس
(دڵنیایی بهخش) خانەنشینی و بێکاری دا
کاسبکار بە شێوازی جیاواز پێناسە کراون.
نموونەیەک بە شێوەی خوارەوەیە :کاسبکار
کەسێکە کە تەنیا یان لە گەڵ کەسێکی
دیکە لە کۆمپانیادا کار دەکا و ئامانجی
قازانج کردنە .ریسک هەڵگرتن بەشێک لە
کارەکەیەتی.

کاسبکاریی هەروەها گەشەکردنی
پسپۆڕی و شارەزایی ،تواناییەکانی
کۆمەاڵیەتی و زمانەوانیە ،کە لە رێگای
ئەوانەوە کۆچبەر جیهانی بازرگانی
ئێمە دەوڵەمەنتر دهکات و چۆنایهتیهکی
نێونهتهوهیی بۆی ب ه دیاری دههێنێت.
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لە روانگەی ئینشورانسی بێکاریەوە ،کاسبکار
بە کەسێک دەوترێت کە:
•ئەرکداری دانی هەقی ئینشورانسی
کاسبکاریی  YELە وهکو خاوهنکار بهپێی
یاسای خانهنشینی ،یان
•خاوەنی پلەیەکی بەرز لە کۆمپانیاکەدایە
(بهڕێوهبهری گشتی یان ئەندامی دەستەی
بەڕێوەبەریە) ،کە بۆخۆی خاوەنی النی
کەم  % 15کۆمپانیاکە بێت یان خود ئەو و
ئەندامانی بنەماڵەی خاوەنی النی کەم % 30
کۆمپانیاکە بن ،یاخود

•لە کۆمپانیایەک کار دەکات ،کە ئەو
ئەندامانی بنەماڵەی یان ئەوان هەموویان
پێکەوە النی کەم خاوەنی % 50
کۆمپانیاکە بن.
کە باس لە خاوەندارێتی دەکرێ ،خاوەندارێتی
ناڕاستەوخۆ لە رێگای کۆمپانی یان
رێکخراوەکانیشەوە له ئهژمێر دهدرێت.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

دەتوانی ببیە کاسبکار؟
•دەتوانێ بۆ خۆی کاتی کارکردنی
تایبەتمەندیەکان و شارهزایی تاکەکەسی بنەمای
خۆی دیاری بکات
پێکهێنان و دامەزراندنی کۆمپانیان .هەرکام لە
کەرتە جۆراوجۆرەکان پێویستیان بە لێوەشاوەیی •هەگەری پێشکەوتنی ئابووری هەیە
•دەتوانی خەونەکانی خۆت وەدی
و تایبەتمەندی تایبەتی هەیە .بیر لە خاڵە
بێنی
بەهێزەکانی خۆت بکەوە ،پێویستت بە چ شتێکی
•دەتوانی کەسانی دیکە بە کار بگری
دیکە هەیە بۆ پهرهپێدان؟

تایبەتمەندیە چاکەکانی کاسبکارێک
بۆ نموونە ئەوانەی خوارەوەن:
•هەڵسوور و سهخت کارکردن
•داهێنهر
•نەترس ،بوێر
•هەوڵدەر بۆ بەدەستهێنانی
دەسکەوتی چاک
•خاوەن بڕیار
•لێوەشاوەیی فرۆشی بهرههم
•ئامادەی هەڵگرتنی ریسکە
•خۆڕاگری لە بەرانبەر دۆخە
ناڕوونەکان

هۆیە هاندەرەکانی کاسبکاریی
•کاسبکار بۆخۆی بەرپرسی خۆیە
•کاسبکار بۆخۆی ئەرکی خۆی دیاری
دەکات

کێشهکانی بەردەم کاسبکاریی ل ه
دهسپێکردندا

•جێبەجێ کردنی دەسمایەی پێویست
•نەبوونی شارەزایی و ئەزموونی
پێویست
•نەبوونی شارەزایی لەمەڕ یاسا ،باج
دان و رێکخستنی گرێبهستهکان
•نەبوونی شارەزایی پێویست لەسەر
زمانی فینالندی
•نەناسینی کولتوور و چاندی
کاسبکاریی فینالندی بەرادەی
پێویست
•بهڕێوهبهرایهتی کردنی کات (کار/
خوێندن ،بنەماڵە/هاوسەر ،کاتی
سەربەست و هتد).

کەسێک کە بیهەوێ کۆمپانیایەک دامەزرێنێ
دەبێت شارەزایی لەسەر بواری کۆمپانیای
دامەزراو هەبێت .هەروەها دەبێ بنەماکانی
کاری ژمێریاری بزانێ ،نرخ دانان ،داڕشتنی
بووجە و بازاڕدۆزینەوە .لە رێگای خولهکانی
فێرکاریی و بەهاوکاری کارناسان دەکرێ
شارەزایی و پسپۆڕی لەو بواردا بەدەست
بهێنرێت.
جێی وەبیرهێنانەوەیە کە دەستبەکاری
کاسبکاریی کردن ،بە واتای ئەوە نیە کە دهبێت
تا کۆتایی تەمەنی خۆت هەر کاسبکار بمێنیەوە.
کاسبکاریی دەکرێ وەک قۆناغێک لە ژیان لە
رەوتی ژیانی کاری ببینرێت.

کاسبکاری دەکرێ وەک
ئاڵترناتیڤێک یان بەشێک
لە ژیانی کاری ببیندرێت.
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بیچم ه جۆراوجۆرەکانی بازرگانی
دامەزراندنی کۆمپانیای نوێ
بیری بەتەواوهتی تازەی کۆمپانیا
کۆمپانیا دەکرێ لە سەر بنەمای بیرێکی
بەتەواوی نوێی بازرگانی ،بەرهەم،
خزمەتگوزاریی یان داهێنانێکی نوێ بۆ
بازرگانی پێکردن دامەزرێت .ئەمە شێوازێکی
کێشهساز ه بۆ دەسپێکی کاری بازرگانی و زۆر
ریسکی تێدایە.
بیری ئامادەی بازرگانی
شێوازێکی ئاسایی بۆ کاری بازرگانی
بەکارهێنانی بیری ئامادەی بازرگانیە ،ل ه بیچم
و شێوازێکی نوێ کە بتوانێ لە بازاڕێکی نوێدا
رکەبەری بکات.
کڕینی کۆمپانیایەک کە کار دەکات
لە فینالند کۆمپانیاگەلی زۆر هەن کە
پێوستیان بە درێژەدەری کاسبکاریەکەیان
هەیە .دۆزینەوەی کۆمپانیایەکی وا دەتوانێ
دەسپێکێکی چاک بێ بۆ کەسێک کە دەیهەوێ
کاسبکاریی بکات .کڕینی کۆمپانیا هەمیشە
ریسکی لەگەڵە .بەاڵم کڕینی کۆمپانیایەک کە
چاالکە بۆ تازەکاسبکار رێگایەکی ئاسانە بۆ
دەسپێک ،بە هۆی ئامادە بوونی مشتەری و
فرۆش کاسبکار دەتوانێ دەستبەجێ دەستبەکار
بێت.
هەڵبژاردەکان بریتین لە:
)1کۆمپانیایەکی چاالک بە تەواوی بکڕدرێت
)2بەشێک لە کۆمپانیاکە بکڕدرێت (چاالکی
کۆمپانیاکە)
)3کۆمپانیای سەرقفڵ بکڕدرێت
)4بەشێک لە چاالکی بازرگانی بکڕدرێت
کۆمپانیاکانی بۆ فرۆش لە ماڵپەڕی کاسبکارانی
فینالند لە ناونیشانی
http://yritysporssi.yrittajat.fi

دا دەدۆزرێنەوە.

گەر بەتەمای کڕینی کۆمپانیایەکی ئامادەی ،بۆ
لێکدانەوەی رەوشی ئابووری و هەڵسەنگاندنی
ریسکەکانی لە یارمەتی پسپۆڕ و کارناس
کەڵک وەرگرە .کارناسانی بواری ئابووری
(ژمێریارەکان ،چاوەدێرانی دارایی ،راوێژکارانی
بازرگانی) دەتوانن لە مەڕ بەقازانج بوون و
راست و دروست بوونی شێوەی ژمێریاری
کۆمپانیایەک کە بەتەمای کڕینی ئەوهی راوێژی
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پێویستت پێشكەش بکەن .بەر لە واژۆکردنی
قەباڵەنامەکان لە راوێژکاری پارێزەریش کەڵک
وەرگرە.
کڕینی سەر قفڵ زۆر بێمەترسی ترە لە کڕینی
هەموو کۆمپانیاکە ،چونکە ئەوکات قەرز و
بەرپرسایەتیەکانی کۆنی کۆمپانیاکە ئۆباڵی
خاوەنی تازە ناکرێن.

کاسبکاریی بەشێوەی زنجیرەیی

شێوەی زنجیرەیی کاسبکاریی ،هەگەری
چاالکی بازرگانی بەبێ ئەوەی کە پێویست بێت
خاوەنی بیری بازرگانی خۆ بێت دەخوڵقێنێت.
کاسبکاریی زنجیرەیی پەیمانی درێژماوەی
نێوان دوو کۆمپانیایە .خاوەنی کۆمپانیای
زنجیرەیی ،لە بەرانبەر قەرەبوویەکەوە مافی
بەکارهێنانی بیری بازرگانیەک کە خاوەن
کۆمپانیای زنجیرەیی گەشەی پێداوە و پالنی
بۆ دارشتووە و چاوەدێری بەسەردا دەکات،
لە چوارچێوەی رێسا و رێنوێنیەکانی خۆیدا
بە کڕیاری مافی زنجیرەیی (کە دەتوانن
زۆر کەس بن) دەدات .بنەمای سەرەتایی
بریتیە لەوە کە خاوەنی بازرگانی زنجیرەیی
دەتوانێ چەندین شوێنی بازرگانی لە سەر
بنەمای هزری بازرگانی خۆی لە شوێنە
جۆراوجۆرەکان بکاتەوە .لە فینالند بۆ نموونە

کیۆسک ،کۆمپانیای خاوێنکاری و چێشتخانە و
رێستۆرانت وەک فرۆشگای زنجیرەیی چاالکن.
بۆ زانیاریی زیاتر لە سەر کۆمپانیا زنجیریەکان
سەردانی ماڵپەڕی کۆمەڵەی کۆمپانیا
زنجیریەکان لە
 www.franchising.fiبکە.

کاسبکاریی نیوەکات

گەر کەسەکە النیکەم لە دەسپێکی کارەکەدا
لە بەقازانج بوونی کاسبکاریەکە دڵنیا نیە،
کاسبکاری بە شێوەی نیوەکات لە قەراخ
خوێندن یان کاری سەرەکیدا رێگایەکی
گونجاوە .لە رێگای کاسبکاریی نیوەکاتەوە
دەکرێ ببینرێت داخوا بە رادەی پێویست
مشتەری بۆ کاسبکاریەکە دەدۆزرێتەوە و
چۆن کاری بازرگانیەکە گەشە دەکات و داخوا
هەگەری کاسبکاریی تەواو کات هەیە یان
نە .کاتێک کە هەموو داهاتەکە گرێدراو بە
کاسبکاریەوە نەبێت ،ریسکی ئابووری کەمترە.

جێی وەبیرهێنانەوەیە کە فەرمانگەی
کاروبازرگانی پارهی دەسپێکردن بە کەسانێک
کە نیوەکات کاسبکاریی دەکەن نادات.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

شەریکەبەشی

شەریکەبەشی رێگایەکی زۆر چاکی بازرگانیە،
ئەمەش بەوەوە گرێدراوە کە بەرپرسایەتی
و شەریکەبەشیەکان چۆن دابەش کراون .بۆ
نموونە لە کۆمپانیای بنەماڵەییدا ئەندامانی
بنەماڵە دەتوانن ببنە شەریکەبەشی یەکتر .لە
کۆمپانیا بچووکەکانیشدا بە پێشکەشکردنی
شەریکەبەشی بەکەسانی گرنگ دەکرێ ئەوان
بە کارەکە و گەشەکردنی گرێدراوتر بکرێن.

کاسبکاریی تیمی

لە کاسبکاریی تیمیدا چەند کەس لەوانەی کە
دەیانهەوێ دەست بەکاسبکاری بکەن ،پێکەوە
کۆمپانیایەک دادەمەزرێنن .هەموو ئەو کەسانە
بەرپرسایەتیان لە بەرانبەر پێشڤەچوونی
کۆمپانیاکەدا هەیە .بۆ نموونە گەر دوو کۆمپانیا
یەک گرنەوە ،شەریکە بەشەکانی پێشووی
کۆمپانیاکان دەتوانن ببنە خاوەنی بەشی
کۆمپانیای نوێ.

کاسبکاریی کۆمەاڵیەتی

کاسبکاریی کۆمەاڵیەتی دەتوانێ وهکو
شەریکەی تایبەتی ،کۆمپانیای شەریکەبەشی
بە بەرپرسایەتی سنووردار ،شەریکەبەشی
سنووردار ،کۆمپانیای شەریکەبەشی و
هەرەوەزی دابمەزرێت .هەروەها کۆمپانیای
کۆمەاڵیەتی دەبێ مەرجەکانی خوارەوە پڕ
بکاتەوە:
)1النیکەم  % 30ی کارمەندانی
کۆمپانیاکە پەککەوتوو یان
ماوەیەکی زۆر بێکار بووبێتن،
کاسبکاریش لەو کهسانه حهسێب
دەکرێت.
)2هەموو کەس هەقدەست بەپێی
پەیمانی سەندیکایی وەردەگرن
)3ماوەی کار دەبێ النیکەم % 75
بێت و کەسانی پەککەوتوو النیکەم
 % 50کاتی خۆیان بەوکارەو ه
بدهنه سهر

)4یارمەتی کەرتی گشتی خوارەوەی
نیوەی داهاتی کۆمپانیاکە بێت.

دەکرێ بۆ خەرجەکانی هەقدەست
لە کەرتی گشتیەوە کۆمپانیای
کۆمەاڵیەتی یارمەتی بدرێت.

وەزارەتی کار و بازرگانی ( )TEMکاری
تۆمارکردنی کۆمپانیا کۆمەاڵیەتیەکان
بەڕێوە دەبات .فۆرمی داوای تۆمارکردن
( )TM 3.09لە ماڵپەڕی وەزارەتی کارو
بازرگانیەوە  www.tem.fiدەدۆزرێتەوە.
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قۆناخهکانی دامەزراندنی کۆمپانیایهک
بیری بازرگانی چی ،بۆ کێ ،جۆن؟
پالنی بازرگانی  +پالنی سەرمایەگوزاری  +حیسابی بە قازانج بوون
جێبەجێ کردنی سەرمایە
چارهسهرکردنی کێشهکانی دهرکردنی الیسێنس بۆ بیزنێس (کهسب و کار)
هەڵبژاردنی شکڵی کۆمپانیا

کۆمپانیای تایبەتی
()toiminimi
•کاسبکار
•کاسبکاری پیشەیی

کۆمپانیا هاوبەشەکان
•کۆمپانیا هاوبەشی گشتی
•کۆمپانیای هاوبەشی
بە بەرپرسایەتی
سنوووردار ()ky
بەڵگەکانی دامەزراندن:
•پەیمانی هاوبەشی

کۆمپانیای شەریکەبەشی
•تایبەت ()OY
•گشتی ()OYJ
بەڵگەپێویستیەکانی
دامەزراندن:
•پەیمانی دامەزراندن
•دستووری کۆپانیاکە

کۆمپانیای هاوبەشی
هەرەوەزی
بەڵگەپێویستیەکانی
دامەزراندن:
•بەڵگەی دامەزراندن
•وێنەی دستووری کۆمپانیا
•راپۆرتی کۆبوونەوەی
دەستەی بەرێوەبەری :کە
لەودا هەڵبژاردنی سەرۆکی
کۆمپانیا و بەرێوەبەری
گشتی دیار بێت.

راگەیاندنی دامەزراندنی کۆمپانیا بە سیستەمی تۆمارکردنی کۆمپانیا و رێکخراوە

بەهەمان فۆرمی تۆمارکردنی کۆمپانیا راگەیاندن بە تۆمارکردنی کۆمپانیا و دەزگای بەرێوەبەری باج و ماڵیات
بیمەکان
رێکخستنی کاروباری ژمێریاری
هەموو قۆناغەکانی سەرەوە پێویستن بۆ دامەزراندنی کۆمپانیا .بە گشتی
هەموو ئەو قۆناغانە هاوکات جێبەجێ دەکرێن.
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هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

گۆڕینی هزری بازرگانی بۆ بیری کاسبکاریی
هزری بازرگانی بریتیە لەو بۆچوون و
روانگهی ه کە کۆمپانیای تازەکار دهتوانێ چ
بەرهەمێکی هەبێت .بیری بازرگانی بەرەبەرە
رێک دەخرێت و دەبێ بە بیرێکی کاسبکارانە.
بیری بازرگانی باس لەوە دەکات کە کۆمپانیاکە
چ دەکات و فرۆشەکەی بۆ کێیە ،کۆمپانیاکە
چۆن ئەو کارانە جێبەجێ دەکات و بازاڕی
کۆمپانیاکە چیە .بیری بازرگانی وەاڵمی ئەو
پرسیارانە دەداتەوە چی؟ بۆ کێ؟ چۆن؟
بیر لەوە بکەوە داخوا بەرهەمەکانت لە بازاڕ
سەرکەوتوو دەبن؟ لە چ بازاڕێک؟ بیری
بازرگانیەکەت چ شتێکی تازە پێشکەش دەکات؟
لە وانە بیرت نەچێ بیری بازرگانیەکەت
بەتایبەت لە روانگەی مشتەریەوە لێکبدەیتەوە.
بەرهەم (کەل و پەل یان خزمەت یان
لێکدانەوەی ئەو دووانە) دەبێ بەشێوەیەک
بن کە مشتەری ئامادەی دانەوەی نرخەکەی
بێت .هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانی مشتەری
زۆر گرنگە و گرنگە بزانی چ تایبەتمەندیەک بۆ
مشتەری گرنگە .بۆ نموونە داخوا بەرهەمەکەت
چاکتر ،هەرزانتر ،چۆنیەتی بەرزتر ،دڵنشینتر و
ئاسانتر لە بەرهەمی رکەبەرەکانتە؟
بۆ بەدەستهێنانی باشترین روانگه لەو
پێوەندیەدا باشتر وایە کە بەرەهەمەکەت لە
بازاڕێکی بچووک تاقی بکەیتەوە .راستبێژترین
بیروڕا لە مشتەریە لەوانەییەکانی خۆتەوە
بەدەست دێت .ڕاپرسی هەمیشە هەموو
راستیەکان لە پێوەندی لە گەڵ هەڵسوکەوتی
مشتەری نیشان نادەن .بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر
بازاڕ دەکرێ لە پسپۆڕایهتی دەرەوەیی کەڵک
وەرگیرێت بەاڵم بە گشتی کارێکی گرانە.

بیری بازرگانی دەبێ بهردهوامی
ههبێت

جێبەجێ کردنی بیری بازرگانی پێویستی بە
شارەزایی کاسبکار یان کاسبکاران و هەروەها
دەسمایە هەیە ،بۆ جێبەجێکردنی دەسمایە و
وهبهرهێنانی سەرەتایی کارەکە .شارەزایی
و پسپۆڕی دەکرێ لە رێگای پەروەردە
و خوێندن ،ئەزموونی کار و خولیاییەوە
بەدەست بهێنرێت .لە پێوەندی لە گەڵ
داواکاریی خزمەتکاریەکە راستبین بە .بە پالنی
وردبینانەوە دەتوانی هەگەری سەرکەوتنی
خۆت زۆرتر بکەی .بیر لەوانەی خوارەوە
بکەوە:

•قازانجی مشتەری :مشتەری یان کڕیار چی
وەردەگرێ ،بەرهەمەکە چ کەڵکێکی بۆ مشتەری
هەیە ،بۆچی مشتەری ئەو بەرهەمە بکڕێت
•وێنە :بۆچی مشتەری لەو کۆمپانیایە بەرهەمەکە
بکڕێ ،چ هێمایەک نوێنەرایەتی کۆمپانیا یان
بەرهەمەکان دەکات.
•بەرهەمەکان :چ بەرهەم یان خزمەتێک پێشکەش
دەکرێ ،چۆن لە رکەبەرەکان جیاواز دەکرێن،
نرخی بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکان چیە ،چۆن
دەستەبەندی دەکرێ و بە پێشکەشی مشتەری
دەکرێن ،داخوا پێویست بە راوێژکاریی بۆ
نموونە لە رێگای ئینتهرنێتەوە هەیە
•مشتەریەکان/دەستەی کڕیارەکان :چ کەسانێک
مشتەرین ،لە کوێ و رادەیان چەندە ،چۆن
دەتوانرێ بەوان بگەیەندرێ ،ئەوان تا چ نرخێک
ئامادەن بەرهەمەکان یان خزمەتەکان بکڕن،
چۆن نرخەکە دەدەن
•شێوەی کارکردن :داخوا کاسبکار بۆخۆی
بەرهەم دەهێنی یا خود خزمەتگوزاریی
بەرهەمهێنان لە کەسی دیکە دەکڕێ ،چۆن
بەرهەمەکان بازاڕیان بۆ ساز دەکرێ ،چۆن
دەفرۆشرێن

کەرتی چاالکی و دۆخی رکەبەری

مەبەست لە کەرت (بهشی پیشهسازی) ئەو
بەشەیە کە کۆمپانیاکە تێدا چاالکە بۆ نموونە
کاری رێستۆرانداری (چێشتخانە ،قاوەخانە)،
خزمەتەکانی وهبهرهێنان (بانکەکان)،
خانووبەرە ساز کردن یان پاکژکاریی .لە
هەندێک لە بوارەکان رکەبەری یەکجار
زۆر هەیە .لە وەها کاتێکدا هەلی قازانج
کردن زۆر کەمترە ،چونکە کاسبکار ناچارە
بەرهەمی خۆی هەرزانتر بفرۆشێت .هەرچی
جۆری کاسبکاریەکە کۆنتر بێت ،رکەبەری
زۆرتری هەیە ،واتە رکەبەرانێک کە هەمان
بەرهەم پێشکەشی بازاڕ دەکەن.

هەوڵ بدە بیرێکی داهێنەرانەی بازرگانیت
هەبێ! تابەرهەمەکە نوێ بێت ،رکەبەری
کەمتری هەیە .لە الیەکی دیکەوە لە کاتێکی
وادا بەراورد کردنی بازاڕ و بەقازانج بوونی
کاسبکاریەکە یا خود بەراورد کردنی بیری
بازرگانیەکە لە گەڵ ئەوانی دیکە کارێکی
ئەستەمە ،چونکە رکەبەری ئەو بوارە
لەوانەیە کەم بن .لە کاتێکی وادا دەبێ رادەی
بازاڕ و شێوازی ویستی خەڵک مەزندە
بکرێ و لێکدانەوەی قازانج و بەرژەوەندی
لە سەر بنەمای مەزندە بێت.

•هێز و ئیمکانات :شوێنی کۆمپانیاکە ،کەرەسە
و ئامێرهکان ،پارهی دەسمایە ،شارەزایی و
ئەزموونی کاسبکار و کرێکارەکان.
• ئهنداز هی بازاڕ
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داڕشتنی پالنی بازرگانی
پالنی بازرگانی چیە؟

پالنی بازرگانی زنجیرهیهکی فهرمییه ل ه
ئامانجهکانی بازرگانی ،هۆیهکانی باوهڕ بهوهی
ن و پالنێ بۆ
ک ه ئهوانه دهستهبهر دهکرێ 
دهستهبهرکردنی ئهم ئامانجانه.

پالنی بازرگانی بە واتای داڕشتنی
بەنووسراوەی پالنی کاسبکاریە .پالنی بازرگانی
نیشان دەدا کە چۆن بیری بازرگانی بە کردەوە
جێبەجێ دەکرێ :شوێنی ههڵمهتی کارکردنی
کۆمپانیاکە ،شێوازی کار و ئامانجەکان .پالنەکە
بەرباڵو ،وردکراو و لە باری کاتیەوە بەڵگەیەکی
سنووردارە ،کە ئامانجە درێژخایەن و
کورتخایەنەکان ،بووجە و وهبهرهێنانی پێویست
و داهات و دەرکەوتەکانی تێدا حهسێب کراوە.

لە پالنی بازرگانی چاکدا ،هەروەها ریسکەکانی
سەر رێگای کار دەستنیشان دەکرێن.
پالنی بازرگانی نەتەنیا ئامرازێکی داڕشتنە بۆ
بازرگان ،بەڵکوو وەک ئامرازێکه بۆ وتووێژ لە
گەڵ وهبهرهێنانی لەوانەیی ،لە گەڵ شەریکەکان،
کرێدەر و یان خود فرۆشیاری کەلوپەلەکان.
بە هاوکاری پالنی بازرگانی کاسبکار دەتوانێ
بسەلمێنێ کە سەرە رای نەبوونی فرۆش و
راپۆرتی ماڵی کۆمپانیاکە دەتوانێ سەرکەوتوو
بێت .پالنی داڕێژراوی چاک دەتوانێ ئاسۆی
بەقازانجبوونی کۆمپانیاکە دیاری بکات و کاری
دۆزینەوەی دەسمایە ئاسانتر دەکات.

لە پالنەکەدا تایبەتمەندیەکانی بەرهەمەکە شی
دەکرێتەوە ،گرووپی مشتەریەکان ،رکەبەری
بازار ،شارەزایی و رادەی خوێندەواری
کاسبکار یان کاسبکاران و شێوەی بازاڕ
دۆزینەوە .لە پالنی بازرگانی دا هەروەها لە
رێگای ژمێریاریەوە بەقازانج بوونی بیری
بازرگانیەکە و رادەی پارهی پێویست بۆ
دەسپێکی کاری بازرگانی (پێویستی دەسمایە)
حهسێب دەکرێت.

پالنی بازرگانی لە رێگای
ماڵپەڕی ئێمەوە
www.liiketoimintasuunnitelma.
com
بە ئاسانی و خێرایی دابڕێژە.

پالنی بازرگانی بۆ کاتێک کە بمانەوێ لە
فەرمانگەی کارو بازرگانی یان دەزگای
بەڕێوەبەری کار و بازرگانی ،گواستنهو ه و
ژینگە داوای پارهی دەسپێکردن بکەین پێویستە.

سەرمایەگوزارە
دەرەوەییەکان
)دەسمایەدارەکان،
فریشتەکانی بازرگانی(

پووڵی دەسپێکی لە
دەزگای کاروبازرگانیەوە

پالنی بازرگانی رادەی
سەرکەوتوویی بیری بازرگانی
نیشان دەدات
یارمەتی بۆ کۆمپانیاکان
 ناوەندی کاروبازرگانی وژینگە
_TEKES

 -بنیاتی داهێنان
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پووڵی قەرز
 قەرزی بانکی قەرزی فینڤێرا -قەرزی دیکە

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

بەشەکانی پالنی بازرگانی

هەوڵ بدرێ پالنی بازرگانی بە شێوەیەکی رێک
و پێک بەرۆژ بکرێتەوە.
نموونەی قەوارەی پالنی بازرگانی:

 )١شی کردنەوەی بیری بازرگانی:
بیری بازرگانی کارکردی کۆمپانیاکە شی
دەکاتەوە و روونی دەکاتەوە بەرهەمەکان بە
کێ دەفرۆشرێن و چۆن کۆمپانیا ئەو شتانە
جێبجێ دەکات .بەهای نوێی کۆمپانیاکە چیە
(کۆمپانیاکە چ شتێکی تازەی پێیە) و بۆچی
مشتەریەکان خولیای بەرهەمەکانی تۆ دەبن.
لەو پێوەندیەدا شیکاریی  SWOTپێویستە.
بڕوانە الپهرهی .15
 )٢شی کردنەوەی شارەزایی:
شارەزایی کاسبکار و کرێکار دەبێ پشتیوانی
لە کاری بازرگانی بکات .پێشینەی خوێندن،
ئەزموونی کار و هەروەها خاڵە بەهێز و
بێهێزەکانی هەموو کەس ریز بکە.
 )٣شی کردنەوەی بەرهەم:
بەرهەمەکە بە شێوەی رەخنەگرانە و بە
چاوی کڕیارەوە شی بکەوە .تایبەتمەندیەکانی
بەرهەمەکە لە بەرانبەر بەرهەمی رکەبەرەکان
بەراورد بکە :نرخ دانان ،قازانجەکان ،بە کەڵکی
چی دێ و خاڵە الوازەکان.
 )٤موشتەری و پێویستی موشتەریەکان:
لەبەرچاو بگرە کە چ کەسانێک موشتەریەکانی
تۆن ،ئەوان چەند کەسن ،لە کوێن ،بنەمای
بڕیاری ئەوان چیە ،موشتەریەکان بە چ شتێک
لە بەرهەمەکانی تۆ نرخ دادەنێن .کێشە یان
پێویستی موشتەری چیە ،کە دەتوانی وەاڵمیان
بدەیەوە؟
 )٥پیشەسازی و رەوشی رکەبەری:
باسی پیشەسازی و رەوشی رکەبەری بکە.
داخوا داهێنەریی (شتێکی نوێ) لە پیشەکەدا
پێک دێنی؟ یان خود هەمان شتێک کە
رکەبەرەکان پێشکەشی دەکەن پێشکەش
دەکەی؟ هەوڵ بدە لە رەکبەرەکان جیاواز
بیت .داخوا بۆ نموونە دەتوانی سەرتاشخانەی
رێکخراو بە جیاتی سەرتاشخانە نەریتیەکان
دامەزرێنی؟ خاڵە بەهێز و الوازەکانی
رکەبەرەکانت چین و بیری بازرگانی خۆت لە
گەڵیان بەراورد بکە.

 )٦بەرفراوانی بازاڕ و گەشەکردنی:
رادەی مشتەریەکانی بەرهەمەکانی خۆت وێنا
بکە ،رەوشی رەکەبەری و ئاسۆی گەشەکردنی
لەبەرچاو بگرە .چ بازاڕێک مەبەستی تۆوە :بۆ
ناوچەیەکی تایبەتیە ،بۆ بازاڕی ناوخۆییە ،بۆ
بازاڕی ئهورووپا یان جیهانیە؟ داخوا کاری
بازرگانی تۆ دەتوانێ لە داهاتوودا بۆ شوێنی
دیکەش پهر ه بستێنێت؟ ئەمە چۆن جێبەجێ
دەبێ؟ بەرهەڵستەکانی بەردەم گەشەکردنی
خۆت شی بکەوە :یاساکان ،سنوورەکان،
گومریک و ریسکەکانی دیکە.
 )٧بازاردۆزینەوە و رەکاڵم:
بەچ شێوازێکی بازاڕدۆزینەوە ،موشتەریەکان
لە بەرهەم و قازانجەکانی ئاگادار دەکەیتەوە.
بزانە چۆن موشتەریەکان بۆ نموونە لە تۆری
ئینترنێتی دەتدۆزنەوە .چۆن رەکاڵمەکانت بەرەو
موشتەری تایبەتی رێک دەخەی؟ بیر لەوە
بکەوە کە بۆ نموونە ناو و هێمای کۆمپانیاکەت
چ شتێک بۆ موشتەری شی دەکەنەوە؟ و براند
و هێمای کۆمپانیاکەت لە چ شت گەلێک پێک
دێت؟ هێما و تایبەتمەندیەکانی چۆن لە هێمای
رکەبەرەکان جیا دەبێتەوە؟
 )٨ریسکەکان:
کاسبکاریی ریسکی (مهترسی) زۆریشی
هەیە .ریسکەکانی کورتخایەن و درێژخایەنی
کاسبکاریەکەت لێک بدەوە .چۆن دەتوانی
گرینگترین کەس بە کۆمپانیاکەت گرێ بدەی

و گەر هاتوو ئەو بڕیاری دا بچێت چی دەبێ؟
داخوا تایبەتمەندیەکانی بیری بازرگانیت
کۆپی دەکرێن؟ بیری بازرگانیەکەت چەندە
بە ئاڵوگۆڕەکانی ئابووری هەستیارە؟ ناکرێ
ریسکەکان هەموویان لە ناوبچن بەاڵم بە پالنی
پتەو دەکرێ رادەیان کەم بکرێتەوە.

 )٩مافەکانی خاوهندارێتی مهعنهوی:
هەوڵ بدە بیرە بازرگانیەکانی خۆت بە پێی
یاسای پاراستنی مافە مهعنهویهکان بپارێزیت.
بەو شێوەیە دەتوانی ریسکی کۆپی کردن کەم
بکەیتەوە .لەوانەیە پێویستت بە پاتێنتکردن و
پاراستنی داهێنانی تەکنیکی بێت (بۆ ماوەی
 ٢٠ساڵ) ،پاراستنی نموونەی بەرهەم (بۆ
ماوەی چوارساڵ بە «پاراستنی بچووکەوە»)،
پاراستنی مارکی بەرهەم (تۆمار کردنی هێمای
بەرهەم یان خزمەتگوزاری ،کە بۆ ناوچەیەکی
تایبەتی تۆمار دەکرێت ،بۆ نموونە تۆمار کرانی
هێمای ئەپڵ) ،یان تۆمارکردنی وێنەی دەرەوەیی
بەرهەمەکە؟ تەنیا پێویست ناکات مافی لە
چاپدان بە جیا داوا بکرێ .پەیمانی پاراستنی
نهێنیەکان رێگایەکی دیکەیە بۆ بهرگیری لەوەی
کە هاوپەیمانەکان یان کەسێکی دیکە نهێنیەکانی
بەرهەمی پارێزراو بگێرێتەوە.
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 )١٠مهزنده :دەسمایە ،قازانج کردن و فرۆش
ئا) حهسێب کردنی دەسمایە :لە بەراوردی دەسمایەدا پێویستی دەسمایە
بۆ دەسپێکی کارەکە لێک دەدرێتەوە .پێویستیی بە پارە ئەو دەسمایەیە
کە بۆ رێکخستنی کۆمپانیاکە پێویستە .بۆ نموونە پاشهکهوتگهو
هۆماری دەسپێک ،ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ بەرهەمهێنان،
هەقدەستی تۆمارکردن و پێش کرێ و هەروەها دەسمایەی بەکارهێنان
بۆ نموونە سێ مانگ وەک پێویستی دەسمایە حهسێب دەکرێن .ل ه
ی وەک (مووچهی
دەسمایەی بەکارهێناندا ئەو دەرکەوتە نەگۆڕانە 
مانگانە ،کرێ ،ئینشورانس ،پارهی ژمێریاری و هتد) ،کە دەبێ تەنانەت
هیچ داهاتێکیش نەبێ قەرەبوو بکرێنەوە ،مهزنده دەکرێت .بەوهۆیەوە
دەسمایەی بەکارهێنان وەک دەسمایەی پێویست دەژمێردرێت .جیا
لەوە سەرچاوەکانی پار ه بە پێی رادەی دەسمایەکە دیاری دەکرێن.
سەرچاوەی پارەکە دەبێ پێویستیەکانی دەرچووی کۆمپانیاکە بەدی
بکات .سەرچاوەکانی دەسمایە دەتوانێ بریتی بن لە خۆ وهبهرهێنان و
دهسمایهی خۆ ،موڵک و ماڵ بە پێی جۆرەکانی بەشی سەرمایە ،قەرز،
یارمەتی بۆ کاسبکاران و دەسمایەی دەرەوەیی وهبهرهێنهران .جێی
وەبیرهێنانەوەیە کە پارهی دەسپێکردن وەک بەشێک لە سەرچاوەی
پارهیی سەیر ناکرێ ،چونکە ئەو پارهیە بۆ خەرجەکانی تایبەتی
کاسبکارەکە لەبەرچاو گیراوە!
نموونەی ژماردنی پێویستی دەسمایە( :بۆ کۆمپانیاکانی پاکژکاری)

پێویستی پاره
خەرجی چاکهوکردنهوه

ئامێرهکانی بەرهەمهێنان

دابەزاندنی ئامرازهکان

کۆمپیۆتەر و بەرنامەکانی

e 1 200
e 2 000
e 500
e 1 500

ئۆتۆمبیل

تەلەفۆن/فهکس/ئینتهرنێت

کەلوپەلی نووسینگە
کهلوپهلی دانیشتن

دارایی نهگۆڕ بهپێی باڵوهی دهستمای ه (ههبوونی ئامێر ،ئامراز و
کەلوپەلهکان)
سەرمایەی پێویست بۆ بازاڕدۆزینەوە

پێشکرێ

هومارگهی دەسپێکی

خەرجەکانی دامەزراندن
سەرمایەی بەکارهێنان

پارهی خەرجی رۆژانە

کۆی گشتی پێویستی پاره

e 200
e 300
e 1 000
e 500
e 800
e 1 500
e 1 000
e 100
e 3 200
e 700
e 14 500

سەرچاوەکانی پاره
سەرمایەی خۆیی
بەشەکان

خۆ وهبهرهێنان

دارایی نهگۆڕ ونهخت

e 2 500
e 5 500
e 500

قەرزی بەشەکان

سەرمایەی قەرزی
قەرزی بانک

e 6 000

قەرزی فینڤێرا

قەرزەکانی دیکە

کۆی گشتی سەرچاوەکانی پار ه
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هاتن بۆ فینالند
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ب) حهسێب کردنی بەسوود بوون:

مەبەست لە حهسێب کردنی بەسوود بوون
ئەوەیە کە بەراوردی ئەوە بکرێت لە چ خاڵێکی
فرۆش بە پێی نرخە دیاری کراوەکان و
خەرجەکان بە خاڵی سفر (واتە خاڵی کریتیک)
دەگات .بە هاوکاری ئەو ژمێریاریە دەکرێ
ریالیستی (راستبینانه) بوونی لێکدانەوەی
ئابووری بەراورد بکرێت .فرۆشی ئامانج
دەکرێ بەسەر مانگەکان ،حهوتهکان یان
کاتژمێرەکان دابەش بکرێت .گەر ئاستی فرۆشی
بەراورد کراو ریالیستیانە نەبێ دەکرێ قازانج
و نرخی فرۆشەکە ئاڵوگۆڕی بەسەردا بهێنرێت.
بەو شێوەیە دەکرێ بە ئاسانی لێکدانەوەی
هەستیارانهی بازرگانی بکرێ و ببینرێت چۆن
ئاڵوگۆڕی نرخەکان لە سەر داهات شوێندانەرە.
پ) حهسێبی فرۆش:
لە حهسێبی فرۆشدا دەکرێ قازانج بەسەر
النیکەمی قازانجی فرۆشی مشتەریە
جۆراوجۆرەکان دابەش بکرێت .ئەمە بە
لەبەرچاوگرتنی دابەزاندنی نرخی لەوانەیی و
هەروەها خەرجەکانی دیکەی بەرهەمهێنان،
کاری مەزندە کردنی ئاستی گرینگی
مشتەریەکان ئاسان دەکات.

بەرهەم

نموونەی حهسێب کردنی بەسوود بوونی کاسبکاریی:

مانگانە

سااڵنە 12
مانگ

= داهاتی ئامانج (بۆ نموونە مووچهی کاسبکار)
 +کەم کردنەوەی قەرزەکان
داهات دوای کەم کردنەوەی باج
باج % ١٨
= سەرمایەی پێویست
 +سوودی قەرزەکان
ئا) سەرمایەی دەستی (پێویستی)
خەرجە نەگۆڕەکان
ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار ( 15.9%داهاتی کاری
سااڵنە  12000یورۆ)
مووچهی مانگانە
خەرجەکانی دیکەی حەقدەستی مانگانە
خەرجی جێگای کار
چاكهوکردنهوه و بەڕۆژکردن
دانی کرێ
خەرجەکانی پێوەندی کردن (تەلەفۆن ،ئینتهرنێت و هتد)
خەرجەکانی نووسینگە
خەرجی هات و چۆ و ئوتۆمبێل و پارهی رۆژانە
خەرجی بازاڕدۆزینەوە
خەرجی ژمێریاری ،چاوەدێری دارایی ،راگەیاندنی باج و هتد
پارهی سندۆقی بێکاری ،ئەندامەتی رێکخراوی کاسبکاران و هتد.
خەرجەکانی دیکە
ب) کۆی گشتی خەرجە نەگۆڕەکان
النیکەمی پێویستی فرۆش (ئا  +ب)
کڕینەکان  +کەلوپەل و پێویستیەکان (بە بێ باج)
پێویستی فرۆش
باج % 23
کۆی گشتی فرۆش  /پێویستی فرۆش

1 500

18 000

100

1 200

1 600

19 200

329

3 951

1 929

23 148

27

324

1 956

23 472

159

1 908

545

6 537

30

360

80

960

20

240

50

600

200

2 400

100

1 200

پاک و
خاوێنی (لە
کاتی رۆژ)

پاک و خاوێنی
(ئێواران و کۆتایی
حەوتە)

نرخی فرۆش

e 24

e 30

قازانج (سوود)

e 24
80
e 1 920
e0

خەرجەکان
رادەی فرۆش
کۆی گشتی فرۆش
کۆی گشتی کڕێن

e 30
32
e 960
e0

شوشتنی
پەنجەرەکان
e 35
e5
e 30
12
e 420
e 60

کەف کردنی
رایهخ
e 40
e 10
e 30
8
e 320
e 80

پاکژی
گەورە
e 120
e 10
e 110
10
e 1 200
e 100

30

360

100

1,200

1 314

15 768

3 270

39 240

915

10 980

4 185

50 220

963

11 550

5 148

61 770

کارەکانی
دیکە
e 28
e0
e 28
8
e 224
e0

کۆی گشتی باج
%0

e 5 044
e 240
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مانگانە

سااڵنه

رادەی مامەڵە (باج )0

 5044یورۆ

 60528یورۆ

رادەی مامەڵەی پێویست

 4185یورۆ

 50220یورۆ

جیاوازی

 859یورۆ

 10308یورۆ

جێی وەبیرهێنانەوەیە کە چاک وایە کاسبکار
هەروەها پشووشی هەبێت و ئەوکات فرۆشی
سااڵنە کەمتر دەبێ (نزیک بە  ١١مانگ).

النی بازرگانی
داڕشتنی پ
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هاتن بۆ فینالند
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لێکدانەوەی SWOT
لێکدانەوەی چوارخشتەی  SWOTیان خشتەی
بەراورد کردنی خاڵە بەهێز و بێهێزەکان شێوازێکی
ساکاری بەراورد کردنی کاسبکاریە .لێکدانەوەی
 SWOTخاڵە بەهێزەکان (،)Strengths
بێهێزەکان ( ،)Weaknessesدەرفەتەکان
( )Opportunitiesو مەترسیەکانی ()Threats
بیری بازرگانی ،کاسبکار و کۆمپانیاکە لێکدەداتەوە.
لێکدانەوەکە دەتوانێ هەموو کاری بازرگانی
لە بەرخۆی بگرێ یا خود بەشێک لە کار و
چاالکیەکانی کۆمپانیاکە.

خاڵە بێهێزەکان
• نەبوونی شارەزایی زمانەوانی
• نەبوونی پارهی پێویست
• نەبوونی ئەزموونی کاسبکاریی
• رەوشی بنەماڵەیی
• فەرهەنگ و چاندی نوێ

خاڵە بەهێزەکان
• شارەزایی چاک
• ئەزموون
• ناسینی پیشە
• بەرهەمێکی داهێنەرانە
• پێوەندیە ناونەتەوەییەکان

الی سەرەوەی خشتەکە رەوشی ئێستا و ناوخۆیی
کۆمپانیاکەیە .بەشی خوارەوە پێوەندی بە داهاتوو
و پرسە دەرەوەییەکانهوه هەیە .بەشی راستی
خشتەکە خاڵە ئەرێنیەکان و بەشی چەپی خشتەکە
خاڵە نەرێنیەکانن.

مەترسیەکان
• ماندوویی کاسبکار
• بوونی رکەبەری زۆر
• ئاڵوگۆڕی یاساکان
• رەوشی سیاسی

دەرفەتەکان
• جیهانی بوون
• پۆتانسیهلی پێشکەوتن
• بەرهەم یان خزمەتە نوێیەکان
• بازاری تازە

ئەو لێکدانەوەیە هاوکاری دەکات لەمەر ئەوەی
کە چۆن دەکرێ خاڵە بەهێزەکان گەشە پێبدرێن
وخاڵە بێهێزەکان کەم بکرێنەوە ،چۆن دەکرێ
لە دەرفەتەکان کەڵک وەرگیرێ و خۆمان لە
مەترسیەکان بپارێزین.

نموونەی لێکدانەوەی چوارخشتەی SWOT

بەڕێوەبەری ریسکەکان
لە کۆمپانیادا چەندین جۆر هەگەری زیانوێکەوتن
واتە ریسک هەیە .ریسک لە کاری کاسبکاریدا
دەتوانێ هەروەها هەل و دەرفەت بێت .لە
پێناو سەرکەوتندا کاسبکار دەبێ ئامادەی
بەرەوڕووبوونەوە لە گەڵ ریسکەکان بێت.
ریسکەکان دەبێ بناسرێن و دەبێت بکرێ لەسەر
ئەوان شوێن دابنردرێت ،بۆ بەرەڕووبوونەوە
لە گەڵیان ئامادەیی هەبێت و دەبێ بکرێ خۆ
لە ریسکەکان ببوێرێت .بە واتایەکی دیکە دەبێ
ریسکەکان بەڕێوە ببردرێن.
ریسکەکان لە کاسبکاریدا دەتوانن بۆ نموونە
ریسکی کۆمپانیا ،ریسکی پێرسۆنێل ،پەیماننامە و
بەرپرسایەتیەکان ،ریسکی زانیاریەکان ،ریسکی
بەرهەمەکان ،ریسکەکانی ژینگە ،ریسکی دەست
لە کار هەڵگرتن و نیوەچڵ هێشتن ،ریسکی تاوان
(کهتن) و نایاسایی بوون و ریسکی سووتان.
سروشتی بەڕێوەبەری چاکی ریسکەکان پێشبینی
کارەکان ،کار بە زانیاریی کردن ،پالن داڕێژی
و سیستهماتیک بوونە .بۆ زانیاریی زیاتر لە
پێوەندی لە گەڵ بەڕێوە بردنی ریسکەکان
سەردانی ماڵپەڕی
 www.pk-rh.fiبکەن.
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بازاردۆزینەوە و رەكاڵم
سەرکەوتن لە بازاڕی کاسبکاری دا پێویستی
بە شارەزایی ژینگەی کاسبکاری و رکەبەرەکان
و هەروەها جیاوازی لە گەڵ رکەبەرەکانە.
لە رێگای بازار دۆزینەوە هەوڵ دەدرێ لە
سەر خەیاڵی موشتەری کار بکرێت و خزمەت
یان بەرهەمی کۆمپانیاکە پێشکەش بکرێ
– ”ئێمە چاکتر لە رکەبەرەکانی خۆمانین”.
بازاردۆزینەوە بەشێکی گرنگ لە پالنی
کاسبکاریە.

یەکێک لە ئامراز ه چاکەکان بۆ داڕشتنی پالنی
بازاڕدۆزینەوە بە نموونەی بازاڕدۆزینەوەی
میکسە .بازاڕدۆزینەوەی میکس لە چوار پ
( )Pپێک هاتووە کە لە وشە ئینگلیزیەکانی
 Place ،Price ،Productو Promotion
پێک هاتووە .واتای کوردی ئەو وشانە بە
کوردی بریتین لە بەرهەم ،نرخدانان ،شوێن و
جێگە و بەرەوپێش بردنی فرۆش .ئەوانە دەکرێ
بە پێی بازاڕدۆزینەوەی میکسێک کە بە بڕوای
کاسبکار باش بێ لێکبدرێتەوە و بە سەرنج دان
بە گرووپی مشتەریەکانی تیشک دهخات ه سەر
بەکار بردنی ئەوه بۆ کاری بازاڕدۆزینەوە.

بە بازاڕدۆزینەوە کاسبکار لە هەوڵی
کارکردن لەسەر هەڵسوکەوتی مشتەری
یان بەکارهێنەردایە .ئامانجی بازاڕدۆزینەوە
پێکهێنان ،راگڕتن و گەشەکردنی رادە و
پێوەندی مشتەریە .راگرتنی مشتەری زۆر
گرنگە چونکە زۆرجار بەدەستهێنانی مشتەری
نوێ لە راگرتنی مشتەری کۆن زۆر گرانتر
دەکەوێت .مشتەریە ئهمهگناسهکانی سەرەکی
یان گرنگ زۆرترین بەشی فرۆشەکە پێک دێنن.

بەرهەم =  :Productکەلوپەل یان
خزمەتگوزاریی و تایبەتمەندیەکانی ،ناوی
بەرهەم ،گهڕانتیەکان ،بەهای تازەیی و جیاوازی
ئەو لە گەڵ بەرهەمی رکەبەرەکان.

سەرەتا چاک وایە جیاوازی نێوان
بازاڕدۆزینەوە و رێکالم بناسرێ.

بە رێکالم هەوڵ دەدرێ لە سەر بڕیاری کڕینی
مشتەری کاربکرێت و بەرهەمەکە بە مشتەری
بناسێندرێت .مشتەری رازی پێی خۆشە
دیسان بگەڕێتەوە .بەاڵم گەر بازاڕدۆزینەوە
و راگەیاندن زانیاریی دروست لە مەڕ
تایبەتمەندیەکانی بەرهەمەکە نەدات ،لەوانەیە
مشتەری جارێکیتر نەگەڕێتەوە.

بەرەوپێشبردنی فرۆش
()Promotion
• رێکاڵم
• کۆمپانیای فرۆش
• فرۆشیاران

سەرچاوە:

)Kotler Philip (1980
Principles of Marketing.
.Prentice Hall
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نرخ =  :Priceپار ه یان شێوازێکی دیکە کە
دەبێ مشتەری لە بەرانبەری بەرهەمەکەدا
بیدات .رەوشی بازاڕیەک کە لەسەر دانانی
نرخەکە شوێندانەرە ،بەشی بەرهەمەکە لە
بازاڕەکەدا ،بۆچوونی مشتەری لەمەڕ بەهای

بەرهەمەکە ،خەرجەکانی بەرهەمهێنان و
بازاڕدۆزینەوە و هەروەها هەرزانکردنی
نرخەکە.
شوێن و جێگە =  :Placeئەو شوێنەی
کە دەکرێ بەرهەمەکە بکڕدرێت .زۆرجار
دەستەواژەی کهناڵی باڵوکردنەوە دەوترێت ،کە
بەواتای شوێنی دیاری کراو ه وەک دووکان و
هەروەها شوێنی مەجازی (نادیار) بۆ نموونە لە
رێگای تۆڕی ئینتهرنێتەوە.
بەرەوپێشبردنی فرۆش = :Promotion
هەموو ئامرازهکانی راگەیاندن و پێوەندیگرتن،
کە بتوانێ لە رێگای ئەوەوە کاری
بازاڕدۆزینەوە ،بۆ بەرهەمەکە جێبهجێ بکرێت.
ئەو ئامرازان ه بریتین لە رێکاڵم کردن ،راگەیاندن
لە شوێنی فرۆشی بەرهەمەکە یا خود لە رێگای
تۆڕی ئینتهرنێتیەوە ،کۆمپانیای فرۆشPR ،
واتە پێوەندیە گشتیەکان ()relations public
و قسەی خەڵک واتە ئەو قسەیەی لە رێگای
مشتەریەکانەوە زار بۆ زار باڵو دەکرێتەوە.

بەرهەم ()Product
• تایبەتمەندیەکان
• ناوی بەرهەمەکە
• داهێنەری لە بەرهەمدا
• خزمەتەکانی گهڕهنتیکردن

چوار پ P
بۆ داڕشتنی پالنی
بازاڕدۆزینەوە

هەڵکەوت ()Place
• ناوچەی فرۆش
• کهناڵەکانی باڵوکردنەوە

نرخ ()Price
• ناسنامە
• رەوشی رکەبەری
• خەرجەکانی
بەرهەمهێنان
• بۆچوونی مشتەری لە
مەڕ بەهای بەرهەم

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

دابەشکردنی گرووپە مشتەریەکان
(دەستەبەندی کردن) و هەڵبژاردنی
مشتەری ئامانج

زۆر چاکە لە مەڕ ئەو گرووپەی کە ئامانج
ئەوەیه بەرهەمەکە پێیان بفرۆشرێ لێکۆڵینەوە
بکرێت .هەرچەند بوونی مشتەری زۆر
سهرنج ڕاکێشە بەاڵم چاکتر وایە تیشک
بخرێت ه سەر گرینگترین گرووپی مشتەریەکان،
ئەوانەی کە بە زەحمەتی کەمترەوە زۆرترین
قازانج بۆ کۆمپانیاکە دێنن .بازاڕدۆزینەوە
بۆ دەستەیەکی تایبەتی لە مشتەریەکان
رادەی مشتەریەکان کەم دەکاتەوە بەاڵم
بازاڕدۆزینەوەی وا شوێندانەرتر دەبێت.
بنەماکانی سنووردانان بۆ دەستەبەندی
مشتەریەکان دەتوانرێ بۆ نموونە ئهمان ه
بن :تەمەن ،شوێنی ژیان ،توانای کڕین واتە
مشتەری چەند پارهیی هەیە بۆ کڕین .بۆ
نموونە بازاڕدۆزینەوە و رێکاڵمی کەلوپەلی
یاری منااڵن چاک وایە بەرەو ناوچە یان
کۆاڵنێک بێت کە لەوێ زۆر بنەماڵەی مناڵدار
دەژین یا خود لە رێگای گۆڤاری منااڵنەوە کە
زۆر لە دایکوباوکە نوێیەکان دەیخوێننەوە.

چاک وایە بازاڕەکە دەستەبەندی بکرێ
گەر،
•لە بازاڕدا بە رادەی پێویست مشتەری
پۆتانسیهل هەبێت
•گرووپە مشتەریەکان تایبەتمەندی و
پێویستی هاوبەشیان هەیە
•گرووپە مشتەریەکان لە یەکتر جیا
دەکرێنەوە
•بازاڕ دۆزینەوە لەو رێگایەوە بە دەستەی
بازاڕی جێی سەرنج ئاسانتر وکاریگەرتر
دەگات

هەڵبژاردنی میدیای رێکالم

واباشە ئامرازی میدیای خۆت بە شێوەیەک
هەڵبژێری کە لەرێگای ئەوەوە بە ئاسانترین
و هەرزانترین شێوە پەیامی خۆت واتە
رێکاڵمی خۆت بە مشتەریەکانت بگەیەنیت.
بە سەرنجدان ب ه تایبەتمەندیەکانی میدیا
جۆراوجۆرەکان نرخی ئەوان ه بەراورد بکە.

میدیا جۆراوجۆرەکان دەتوانن بریتی بن
لە:
•رۆژنامهکان ،رۆژنامە ناوچەیی و
بەالشەکانی رێکاڵم کردن و هەروەها
گۆڤاری تایبەت بۆ مشتەریەکان
•ئینتهرنێت
•تەلەڤیزیۆن
•رێکاڵمی دەرەوەیی (دیوار و سەر
ماشێنەکان)
•رادیۆ
•فیلمهکان (بریتی ل ه رێکاڵمی شاراوە)
یەکێک لە شێوازە گشتیەکانی بازاڕدۆزینەوە
مارکێتینگی راستەوخۆیە .بۆ نموونە
کاسبکاری پیزا دەتوانێ بۆ خۆی لە
کۆاڵنەکانی نزیک بە دووکانەکەی
رێکاڵمەکانی باڵو بکاتەوە .هەموو
پێوەندیە راستەوخۆیەکان بە مشتەری
لە رێگای فیزیکی یان ئهلێکترۆنی وەک
دابەشکردنی باڵڤۆک ،کارتی ڤیزیت و
هتد بازاڕدۆزینەوەی راستەخۆن .لە
بازاڕدۆزینەوەی راستەوخۆدا دەبێ
ئیزنداربوون لەبەرچاو بگیرێ ،واتە داخوا
بۆ ناردنی رێکاڵم لە رێگای بۆ نموونە
ئینتهرنێتەوە پێویست بە ئیزنی مشتەری یا
خود لە پێوەندی لە گەڵ منااڵندا ئیزنی دایک
و باوکان دەکات یا نە.
یەکێک لە کاناڵە زۆر گرینگەکانی
بازاڕدۆزینەوە قسەی خەڵک واتە وتەی ناو
خەڵکە .مشتەریەکان هەمیشە لە پێوەندی
لە گەڵ باش و خراپەکانی بەرهەمەکە
پێکەوە قسە دەکەن و قسەکەش لە رێگای
بۆ نموونە فهیسبووک باڵو دەبێتەوە .لە
بازاڕدۆزینەوەدا زۆر گرنگە سەرنج بدەیتە
ئەو خاڵە کە چۆن لە کاتی خزمەتگوزاریدا
لە گەڵ مشتەر چۆن هەڵسوکەوت دەکەیت.
داخوا دەتوانی بۆ نموونە لە کاتی فرۆشی
بەرهەمەکە بەهای زیادی پێشکەشی
مشتەری بکەی تا لەو رێگایەوە وێنەیەکی
ئەرێنی لە خزمەتەکە بمێنێتەوە (بۆ نموونە
رووکەشی دەستەبەندی کراو ،هەرزان
کردن ،بردنەوەی بۆ ماڵی مشتەری ،شتێکی
دیکەی زیادی لە سەر نرخەکە) .یا خود
چۆن رەخنە و گازندەکانی مشتەریەکان
وەاڵم دەدرێتەوە.
پالنی بازاڕدۆزینەوەی کۆمپانیاکە لە
کاری یەکسان کردن و روون کردنەوەی
بازاڕدۆزینەوەدا هاوکاری دەکات .بە

یەکێک لە کاناڵە زۆر
گرینگەکانی بازاڕدۆزینەوە
قسەی خەڵک واتە وتەی ناو
خەڵکە.

هاوکاری پالن دەتوانی چاوەدێری بەسەر
جیبەجێ بوونی ئامانجەکان بکەی و کاری
بازاڕدۆزینەوە لە داهاتوودا گەشەی پێ بدەی.
چاک وایە بە شێوەی رێکوپێک و زووزوو
چاوەدرێری بەسەر هەم بازاڕدۆزینەوەی
میکس و هەم گرووپی مشتەریەکان بکەی .بۆ
نموونە دەتوانی بیر لە پرسیارەکانی خوارەوە
بکەی :داخوا لە رێگای ئەو کاروچاالکیانەی
کە جێبهجێ کراون بە ئامانجە دیاری
کراوەکان گەیشتوویت؟ یا خود دەبێ شێوازی
بازاڕدۆزینەوە و فرۆشی خۆت ئاڵوگۆڕی
بەسەردا بێنی و بیانگۆڕی؟ داخوا گرنگترین
مشتەری شێوەی کڕینی خۆی گۆڕیوە
(پێویستیەکانی گۆڕاون)؟ ئێستا چ کەسانێک
مشتەری تۆن و لە داهاتوودا دەتهەوێ کێ
مشتەری تۆ بێ؟ و رکەبەرەکان چی دەکەن؟
لەو سەردەمەدا بەرهەم و کۆمپانیاکان
لە رێگای ئینتهرنێتەوە دەدۆزرێنەوە.
بۆ دۆزرانەوە لە ئینتهرنێت دەکرێ لە
خزمەتەکانی راگەیاندنی ماڵپەڕە سەرچاوەکان،
ماڵپەڕی خۆ یان دووکانی ئهلێکترۆنی کەڵک
وەرگیرێ .گەر ماڵپەڕی خۆت ساز دەکەی
دەبێ بەڕۆژکردن و بەڕێوەبردنی لەبەرچاو
بگری .دووکانی ئهلیکترۆنی هەروەک
شێوازەکانی دیکەی ئینتهرنێت رێگایەکی
چاکن بۆ دۆزینەوەی زانیاریی و سازکردنی
تۆمارگای مشتەریەکان .دەبێ هەمیشە بە
مشتەری بڵێی کە زانیاریەکانیان بۆچی
بەکار دەبەی و ئەوان چۆن دەتوانن رێگای
بەکارهێنانی زانیاریەکانیان بگرن گەر بە
شێوەی دڵخوازی ئەوان نەبێ.

نیشانهی بازرگانی

نیشانەی بازرگانی ،نیشانەی پێناسەیەکە کە
بەرهەم و خزمەتەکانی کۆمپانیاکە لە بەرهەم
و خزمەتی کۆمپانیاکانی دیکە جیا دەکاتەوە.
17

دەپارێزێت .گەر بازرگان بیهەوێ نیشانی خۆی
لە دەرەوەش بپارێزێ ،دەبێ بە جیا داوای
پاراستنی بکات.

ناوی پارێزراو ،نیشان و ناوی تاکەکەسی
دیکەوە بێت ،هەروەها ناتوانێ لە خۆیدا وشە
یان دەستەواژهیەک بەکار ببات کە خەڵکی
دیکە بریندار بکات یان خود یاساشکێنی
و هاندەری خەڵک بۆ توندوتیژی بێت.
دەکرێ نیشانەی ئینتهرنێت راستەوخۆ لە
پێشکەشکەری خزمەتەکان یا خود لە وێب
هۆتێلەکان داوا بکرێ ،ئەوکات بە جارێک
هەموو پێویستیەکان پێشکەش دەکرێن.
نیشانەی واڵتی فینالند  FI.لە الیەن
فەرمانگەی راگەیاندنەوە )(www.ficora.fi
پەسەند دەکرێت.

بۆ کۆمپانیاکە وا چاکە نیشانەی بازرگانی
خۆی لە رێگای تۆمار کردن لە فەرمانگەی
تۆمار و پاتێنت دا ،بپارێزێت .لە کاتی تۆمار
کردندا تەنیا خاوەنی نیشانەکە مافی تەواوی
بەکارهێنانی نیشانەکەی هەیە وەک سەمبۆلی
پێناسەی بەرهەم و خزمەتگوزاریەکان .نیشانەی
بازرگانی دەتوانێ بۆ نموونە وشە یان وێنە
یا خود لێکدانەوەی هەردووکیان بێت .ئەو ه
دەتوانێ هەروەها دروشم بێت ،لێکدانەوەی
پیتەکان یان خود تەنانەت دەنگێکی تایبەتی یان
نیشانەیەکی دیکە ،کە بکرێ بەشیوەی گرافیک
نیشان بدرێت .نیشانە بازرگانیەکانی پەسەند
کراو لە فینالند تەنیا ئەو بەرهەمە لە فینالند

نیشانەی تۆڕی ئینتهرنێت ناونیشانی wwwیە،
کە لە شوێنی ناونیشانی ئینتهرنێت دەنووسرێت.
پێویست ناکا نیشانەی ئینتهرنێت وەک ناوی
کۆمپانیاکە بێت ،بەڵکوو دەتوانێ بەشێک لە
ناوەکە یا خود کورتکراوەی ناوی کۆمپانیاکە
بێت کە کورت و زوو لە بەر بکرێت.
ناونیشانی ئینتهرنێت نابێ لەسەر بنەمای

نرخ
کردنی نرخ
دیاری کردنی
دیاری

کەڵک وەرگرە بۆ نیشاندانی ناوەڕۆک و نرخی
کارەکە بەپێی کاتێک کە کارەکە جێبهجێ
دهکرێت.

لەبەرچاو بگری .بە قازانجێکی کەم دەبێ زۆرتر
کەلوپەل بفرۆشی .بە قازانجێکی کەم دەبێ
بەرهەمی زیاتر بفرۆشی.

بەرلە دیاری کردنی نرخەکان بیر لەوە
بکەوە داخوا خزمەتێک کە پێشکەشی دەکەی
چاکتر یان خود لەباری چۆنیەتیەوە بەرزتر
لە رکەبەرانی خۆتە یان نا .داخوا هەرزانتر
یان گرانتر لە رکەبەرەکانت دەفرۆشی؟ چ
بەهایەکی زیادی هەیە کە مشتەرییەکان
ئامادەی کڕینی ئەو ه بن؟ داخوا ئەوان
پارهی هێمای بەرهەمەکە ،چۆنیەتی بەرهەم،
خزمەتگوزاریی باش ،گهڕهنتی یان هەڵکەوتی
شوێنی بازرگانیەکە دەدەن؟

لە دیاری کردنی نرخدا دەکرێ لە رێکارەکانی
دیکەی وەک هەرزانی ناسیاوبوون ،نرخی
پەیمانی ،هەرزانی کەسانێک کە بەخێرایی داوای
بەرهەم دەکەن ،هەرزانکردنی کاتەدیارەکان (بۆ
نموونە کاتێک کە بازاڕەکە کزە) .بەو شێوانە
دەتوانی نرخی دەسپێکی خۆت بەو شێوەیەی
کە پێت خۆشە دیاری بکەی .نموونەی ئەو
جۆرە نرخدانانە نرخی خواردنی نیوەڕۆی
رێستۆرانەکان و نرخی خێرای سەفەری
نووسینگەکانی گەشتوگوزارە .هەروەها
مشتەری وا هەن کە بە بێ چهقهکردن پارهی
نرخی دیاری کراو دەدەن.

بۆ نموونە :بەرهەمێک دەفرۆشی کە نرخەکەی
 28یورۆیە .رکەبەرەکەت هەمان بەرهەم
بە  55یورۆ (بە باجەوە) دەفرۆشێ .گەر
بەرهەمەکەت لە سەدا  20هەرزانتر لە
رکەبەرەکەت بێ ،جیاوازی نێوان نرخی خۆت و
رکەبەرەکەت ببینە کاتێک قازانجێکی  20%بە
نرخەکانت زیاد دەکەی.

بە وردی لە سەر رادەی نرخی بەرهەمەکە
بیر بکەوە و بەپێی ئەو ه هێمای بەرهەمی
کۆمپانیاکە ساز بکە .بەرهەمی بەچۆنیەتی
باش پێویستی بە چوارچێوەی کاری بە
ستانداردی بەرزەوە هەیە .کە خزمەتێک،
بەرهەمێک یان مامەڵەیەک بە نرخێکی دیاری
کراو دەکەی ،دەبێ لەبیرت بێت کە زۆر
ههستهم ه ک ه بتوانی ل ه داهاتوودا ئەو نرخە
بەرز بکەیتەوە .لەبیرت نەچێ کە زۆر لە
مشتەریەکان خوازیاری ”مامەڵە لەسەر نرخی”
بەرهەمەکانن.
خزمەتگوزاریی پسپۆڕان ه دەتوانێ لەسەر
بنەمای کات بێت .نرخی کاتژمێریی هەموو
نرخەکە بۆ مشتەری روون ناکاتەوە .چونکە
مشتەری نازانێ چەند کاتژمێر بۆ کارەکە
پێویستە .لەو پێوەندیەدا لە نموونەی نرخەکان
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ناسنامەی تۆڕی ئینتهرنێت واتە
دۆماین

نرخدانان یەکێک لە کردەوەکانی رکەبەریە
بەاڵم تەنیا کردەوە نیە .زۆرجار تەنیا بیر لە
رکەبەری نرخەکان دەکرێ واتە هەرزانتر لە
رکەبەر دەفرۆشرێت .بیر لەوە بکەوە کە چ
نرخێک بۆ بەرهەمەکەت گونجاوە .دەبێ بەشێک
لە پارهی فرۆشی بەرهەمەکە بۆ کۆمپانیاکەت
بمێنێتهوە .گەر بە نرخی گران دەفرۆشی (واتە
بە قازانجەوە) وا باشە کە النیکەمی قازانجەکە

مثال

نرخی فرۆش

 کەم کردنەوەی باج alv 23%نرخی بێ باج

نرخی کڕینی بەرهەم (باج )٠
قازانجی «ناپهتی»

هەمیشە نرخەکان لە بەرچاوی
مشتەری دابنێ .نرخی باش
هەم نرخی بەرهەمەکە و هەم
ناوەرۆکی بەرهەمەکە بە
مشتەری رادەگەیەنێت .کڕیار
خوازیاری زانینی نرخێکە کە
باجەکەش پێوە زیاد کرابێت.
مشتەری کۆمپانیا بۆی نرخی
بەبێ باج گرنگە .چونکە باجی
دەکرێ لە باجی فرۆش کەم
بکرێتەوە.

نرخی رکەبەر

 20%هەرزانتر لە رکەبەر

55,00 e
- 10,28 e
44,72 e
28,00 e
16,72 e

44,00 e
- 8,23 e
35,77 e
28,00 e
7,77 e

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

پهڕاوێزی فرۆش

بەجوانی نرخ دانه له سهر بهرههمهکان .بزانە
چەند لە هەرکام لە خزمەتەکان و بەرهەمەکان
قازانجت بۆ دەمێنێتەوە؟ داخوا قازانج بە
لەبەرچاوگرتنی رادەی فرۆش باشە؟ دەرچووە
نەگۆڕەکان و کاتی بەکارهێنراو لەبەرچاو بگرە.
دەتوانی لە رێگای حهسێبی بەسوودبوون
النیکەمی سنووری نرخەکانی خۆت بدۆزیەوە.

نموونەی حهسێب کردنی نرخی فرۆش:

هەموو خەرجەکانی بەرهەمەکە

 150یورۆ

 +قازانجێک کە لەبەرچاو گیراوە ()% 35

 52,50یورۆ

= نرخی بەرهەم بەبێ باج

 202,50یورۆ

 +باجی بەرهەم % 23

 46,58یورۆ

= نرخی بەرهەم بە باجەوە

 249,08یورۆ

نموونەی ئەوەی کە لە چ ماوەیەکدا کۆمپانیا دەتوانێ لە فرۆشی بەرهەمی خۆی پار ه بەدەست بێنێ:

مشتەری داوای
بەرهەم دەکات

کاسبکار
بەرهەمەکە
بە موشتەری
دەگەیەنێ

کۆمپانیا حهسێب
بۆ مشتەری
دەنێرێ

مشتەری
پارەکەی دەدات

پاره به حهسێبی
کاسبکار دێت

کە مشتەری داوای بەرهەم دەکا گرێدراو
بە کۆمپانیاکە  ١تا  ٥رۆژ دەخایەنێ تا
بەرهەمەکە بۆ مشتەری دەنێردرێت .بەگشتی
حهسێبی بەرهەمەکە  ١تا  ٥رۆژ دوای ناردنی
بەرهەمەکە دەنێردرێت .کاتی پارهدان لە نێوان
 ٧تا  ٢١رۆژ دەگۆردرێت .گەر مشتەری پارهی
بەرهەمەکان لە رۆژی دیاری کراودا بدات ،ئەوا
دوو رۆژیش دەخایەنێ تا پار ه دێتە حهسێب.
بە وتەیەکی دیکە لە باشترین رهوشدا النیکەم
دوو حەوتە دەخایەنێ کە پاره بێتە حهسێبی
کاسبکار.
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سەرمایەگوزاری کۆمپانیای تازەکار
هەمیشە بۆ دەسپێکی کاسبکاریی پێویست
بە پاره هەیە .ئەوەکە چەندە پار ه دەبێ
هەبێ بۆ دەسپێکی کار گرێدراو بە بیری
بازرگانیە و بەپێی پیشەکان دەگۆڕدرێن .گەر
کۆمپانیای دامەزراو لە سەر بنەمای شارەزایی
کاسبکارەوە دامەزرابێت بۆ پێشکەش کردنی
شارەزایی و پسپۆڕی کاسبکار وەک کاری
وەرگێڕانی دهق و وهرگێڕانی زارهکی پارهیهکی
کەمتر بۆ دەسپێک پێویستە لە بەرانبەر
کۆمپانیگەلێک کە کاری بەرهەمهێنان یان
رێستۆران بێت .دهسمایهدانانی دەسپێکردن
دەبێتە هۆی دەسپێکی کار و چاالکی کۆمپانیا.
کە کاری کۆمپانیاکە بە قازانج بوو دەکرێ
وهبهرهێنانهکانی داهاتوو لە رێگای داهاتی
کۆمپانیاکەوە بەدی بهێندرێت.
لە رێگای حهسێبی پێویستی سەرمایەوە،
پێویستی پارهی دەسپێکی و سەرچاوەکانی
سەرمایە لەبەرچاو دەگیرێت .لە خوارەوە
سەرچاوەکانی سەرمایە دەخرێتە بەر باس.

دەسمایەی خۆیی

کاسبکار دەتوانێ پارهی خۆی یان داراییەکی
دیکەی خۆی وەک دەسمایەی دەسپێکی
کۆمپانیاکە بەکار بهێنێت .بە پارهی
پاشهکهوتکراوی کاسبکار ،کەلوپەلی کاری و
ئامێرهکانی دەوترێ دەسمایەی خۆیی .بەگشتی
ئەوانەی کە قەرز دەدەن وەک بانکەکان
النیکەم داوای  %20دەسمایەی خۆیی دەکەن
بەرلەوەی کە قەرز بۆ کۆمپانیاکە قبووڵ بکەن.

دەسمایەی خۆیی دەکرێ لە رێگای وهبهرهێنانی
دۆستان ،ئەندامانی بنەماڵە و ناسیاوەکانیشەوە
بەدەست بهێنرێت .ئەوان بەوشێوەیە دەتوانن
ببنە شەریکەبەشی کۆمپانیاکە.

قەرز

بەگشتی کاسبکار جگە لە دەسمایەی خۆیی
پێویستی بە دەسمایەی دەرەوەیی واتە قەرز
هەیە .لە رێگای بانکەکان و بەتایبەت کۆمپانیا
سەرمایەگوزاریەکان وەک فینڤێرا Finnvera
قەرز بەدەست دێت .قەرزێک کە گیراوە
سوودی دەدرێتەوە کە دەتوانێ بۆ نموونە
گرێدراو بە ئیندێکسی ئێورۆبۆر Euribor
بێت .جیا لەوە ئەو کەسەی کە دەسمایەگوزاری
دەکا دەبێ بۆخۆشی قازانجێک ببینێ واتە
سوودی مارژیناڵ و هەقدەستی قەرزدانەکە.
هەرکام لە سەرچاوەکانی قەرزدان شێوەی
جیاوازیان هەیە لە دانەوەی قەرزەکاندا.
زۆر جار بانکەکان لە بەرانبەر قەرزەکانیان
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لە رێگای بانکەکان و بەتایبەت
کۆمپانیا سەرمایەگوزاریەکان
وەک فینڤێرا  Finnveraقەرز
بەدەست دێت.

داوای گارانتیەکی هێمنانە وەک قەباڵەنامەی
خانوو یان مڵک وماڵ دەکەن .لە سەر خزمەتە
جۆراوجۆرەکانی قەرز لە بانکە جۆراوجۆرەکان
پرسیار بکە.
هەروەها وهبهرهێنانی دەروەیی بۆ نموونە
پارهی دۆست و ئاشناکان و ئەندامانی بنەماڵە
دەکرێ وەک سەرمایەی قەرزی حهسێب بکڕێ
کە دەبێ بە سوودەکەیەوە بدرێتەوە .چاکتر
وایە هەموو قەرزەکان بە سوودەکانیانەوە و
شێوەی دووبارە دانەوەکەیان بە نووسراوە
جێبەجێ بکرێن.
کاسبکار وا باشە بزانێ کە قەرزە
کورتخایەنەکان و هەروەها درێژکردنی کاتی
دانەوەی قەرزەکان (قەرزی کڕینی کەلوپەل)،
رێگا چارەی لیزینگ و هەروەها ژمارە حهسێبی
بڕواداری (کرێدیتی) بانکی و کارتی بڕواداری
بانکی له بهردهستن .لیزینگ بەکرێ گرتنێکی
درێژخایەنە ،کە لەودا ئەو بابەتەی کە پارهی
پێدەدرێت گهڕهنتی سەرەکیە .لەو نموونانەی
سەرەوە ئاماژە پێکرا کاسبکار دەبێ سەرنج
بداتە سوودی سااڵنە کە دەتوانێ زۆر بەرزتر
لە سوودی سااڵنەی بانکە ئاساییەکان بێت و
بەو شێوەیە قەرزەکە زۆر گرانتر دەکەوێت.

سەرمایەگوزارەکان

سەرمایەگوزارەکان چ وەک تاکەکەس چ وەک
کۆمپانیای سەرمایەگوزاری لە بەرانبەر شەریکە
بەشی لە کۆمپانیادا دەکات (بە گشتی شەریکە
بەشیەکی خوارەوەی %50ی کۆمپانیاکە).
سەرمایەگوزار لە کاتی دەسمایەگوزاریدا
ریسکێکی زۆر گەورە ئەنجام دەداب بۆیە
ئەو چاوەروانی قازانج و بەرهەمی زۆر بۆ

سەرمایەگوزاریەکەی دەکات .مەرجەکانی
سەرمایەگوزار بە وردی لە پەیماننامەی
شەریکەبەشیدا دیاری دەکرێن.

پشتیوانی کۆمپانیا

فەرمانگەی کاروبازرگانی و ژینگە ELY-
 keskusدەتوانێ بە پێی شوێنی چاالکی

کۆمپانیا و هەڵکەوتی جوگرافیایی ئەوه یارمەتی
پرۆژە و پالنەکانی کۆمپانیاکان بکات .پشتیوانی
کۆمپانیا یان یارمەتی بە کۆمپانیاکان زۆرتر
هەڵبژاردەیەکی جێگای بیرکردنەوەیە و مەرجی
قبووڵ کردنی ئەو یارمەتیە ئەوەیە کە کاری
کۆمپانیاکە بە قازانج و بەسوود بێت .پشتیوانی
یان یارمەتی پێویست ناکات دووبارە بدرێتەوە.
بەر لە وهبهرهێنان دەبێ داوای یارمەتی بکرێ.
یارمەتیە قبووڵ کراوەکان بۆ پڕۆژەکان زۆرتر
دوای ئەنجامی کارەکە دەدرێن.
()www.ely-keskus.fi

بۆ پڕۆژە بازرگانیەکانی داهێنەرانە دەکرێ لە
دەزگای داهێنەری و سندۆقی پار ه بۆ داهێنان
لە فینالند ( )TEKESیارمەتی وەرگیردرێت.
(www.keksintosaatio.fi,
)www.tekes.fi
گەر مەبەستی کۆمپانیاکە بەرەو واڵتانی جیهانی
سێهەمە ،لە رێگای بەرنامەی هاوپەیمانی
فینالندیەوە ()Finnpartnershipدەکرێ
یارمەتی وەرگیرێ.
)(www.finnpartnership.fi
کە پالنی بازرگانی دادەڕێژی نابێ لەبیر بکرێ
کە پالن نابێ گرێدراو بە پارهی یارمەتیەکانەوە
بێت .کاری بازرگانی بەبێ یارمەتیەکانیش دەبێ
بەسوود بێت.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

یارمەتی دەسپێکردن
یارمەتی دەسپێکردنی بازرگانی پارهیهکە کە
دەکرێ بەو کەسانەی کە تازە دەست بە کاری
بازرگانی دکەن بدرێت .یارمەتی دەسپێکردن
یاریدەری کاسبکار دەدات بۆ داهاتی بژێوی
ئەو لە کاتی دەسپێکردنی کاری بازرگانیەکەیدا
تا کۆمپانیاکەی بەرەوپێش دەرۆت و خۆی
دەگرێ.
ئەو کەسەی کە بیر لە دامەزراندنی کۆمپانیاکە
دەکات ،وا چاکە زوو بەر لە دامەزراندنی
کۆمپانیاکە پێوەندی بە فەرمانگەی کارو
بازرگانی ناوچەی ژیانی خۆی بکات
( )www.mol.fiو بزانێ هەلی وەرگرتنی
یارمەتی دەسپێکردنی دەبێت یان نا .نابێ بەر
لە بڕیاری فەرمانگەی کاروبازرگانی دەست بە
کاسبکاریی بکەی.
پارهی دەسپێکردن داهاتێکە کە باجی لێدەدرێت.
هاوکات دەکرێ پارهی دەسپێکردن بۆ چەندین
کاسبکارێک کە پێکەوە کار دەکەن قبووڵ
بکرێت.

مەرجەکانی قبووڵ کردنی یارمەتی

یارمەتی دەسپێکردن بۆ بازرگان کاتێک
قبووڵ دەکرێ کە کاسبکار هەگەری ئەوەی
هەبێ کاسبکاریەکەی بەشێوەیەکی بەقازانج
بەرەوپێش بەرێت و ئەو ئەزموون و
پەروەردەی کاسبکاریی هەبێت .یارمەتیەکە
دەبێ بەشی بژێوی کاسبکار بکات .کاسبکار
دەبێ تەواوکات بۆ کۆمپانیای خۆی کار بکات.
هاوپێچی داوای یارمەتی دەسپێکردن
دەبێ لهگهڵ پالنی بازرگانی و حهسێبی بە
قازانجبوونی کۆمپانیاکە بنێردرێت .بۆ نووسینی
ئەو پالنانە دەتوانی یارمەتی لە راوێژکاری
شارەزا لە بواری کاسبکاری وەرگریت.
هەروەها پێویست بە کارتی باج هەیە واتە
روونکردنەوەی فەرمی ئەوەی کە داخوا داواکار
قەرزی باجی لەسەرە یان نا .بەڵگەکە دەکرێ بۆ
نموونە لە ماڵپەڕی دەزگای بەڕێوەبەری باج
()www.vero.fi/verovelkatodistus
داوا بکرێ یا خود لە نووسینگەی دەزگای
بەڕێوەبەری باج بەدەست بهێنرێت.
یارمەتی دەسپێکردن النی زۆر بۆ ماوەی
 18مانگ قبووڵ دەکرێت .بەگشتی یارمەتی
دەسپێکردنی تەنیا بۆ  6مانگ دەدرێت .دوای
ئەوە بەپێی بابەت یارمەتی دەسپێکردن بۆ
ئەو کەسانەی کە هەست دەکرێ پێویستیان
بە یارمەتی بژێوی هەیە بۆ بەرەوپێش بردنی
کاسبکاریەکەی قبووڵ دەکرێت.

لە ساڵی 2011دا رادەی یارمەتی
دەسپێکردنی بهردهست بۆ کاسبکار لە
نێوان  550تا  880یورۆ لە مانگدایە (لەو
رادەیە دەبێ باجیش بدرێت) .یارمەتی
دەسپێکردن مانگێ جارێک دەدرێ و بۆ
ئەم مەبەستەش دەبێ فۆرمی تایبەت پڕ
بکرێتەوە و بۆ نووسینگەی کاروبازرگانی
بنێردرێت.
مەرجەکانی قبووڵ کردنی یارمەتی
دەسپێکردن بریتین لە:
)1داواکار خاوەنی ئەزموونی کاری بازرگانی
بێت و پەروەردەی پێویست بۆ کاسبکاریی
هەبێ کە دەکرێ لە کاتی دانی یارمەتی
کاسبکاریەکەش بەدەست بهێنرێت

)5هاوکات دواکار پارهی نەبوونی توانای کار
یان پارهی بێکاری وەرنەگرێت (بهتایبهت
ل ه رێگای یاسای فینالندی قازانجی
بێکاریی)
)6کاری کاسبکاریی بەر لە بڕیاری دانی
یارمەتی دەسپێکردن دەستی پێنەکردبێت
)7بەبێ یارمەتی دەسپێکردن ،کاری بازرگانی
نەتوانێ دەست پێ بکات
)8یارمەتیەکە رەوشی رکەبەری لە گەڵ ئەو
کەسانەی کە بەرهەمی هاوشێوە پێشکەش
دەکەن تێک نەدات.

)2بە پێی سروشتی جۆری کاسبکاری و
جۆری داواکاریهکه؛ داواکار مەرجەکانی
پێویستی (شارهزایی تهواوی) بۆ
کاسبکاریەک کە پالنی بۆ دەرێژێ هەبێت
)3کۆمپانیاکە مەرجەکانی پێشکەوتن و
بەقازانج بوونی هەبێت
)4داواکار یارمەتی دەوڵەتی بۆ هەقدەستی
مانگانەی خۆی وەرنەگرێت
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هەیە
وەرگرتن هەیە
مۆڵەت وەرگرتن
بە مۆڵەت
پێویستیان بە
کە پێویستیان
پیشەگەلێک کە
پیشەگەلێک
لە فینالند بازرگانی ئازادە .ئەمە بەو واتایە
دێت کە دەکرێ لە فینالند بە شێوەی یاسایی و
بەبێ مۆڵەتی کاربەدەستان کاری کاسبکاریی
ئەنجام بدرێت .لە هێندێک لە بوارەکان بە هۆی
پاراستنی کۆمەاڵیەتی ،ژینگە و بەکارهێنەر
واتە مشتەری پێویست بە وەرگرتنی مۆڵەت
دەکات .بوارکانی دیکە دەبێ بە کاربەدەستان
رابگەیەندرێت هەرچەند پێویست بە وەرگرتنی
مۆڵەت ناکات.
مۆڵەتەکە لە الیەن کاربەدەستانی فهرمانگهیی و
فەرمی شارەوانیەکان و هەروەها وەزارەتەکان،
کاربەدەستانی دەزگای پاراستنی ژینگەی
شارەوانیەکان و دەزگاکانی دیکەی پێوەندیدار
دەدرێت.
بەرلە دەستپێکی کاسبکاریەکە چاک وایە
بزاندرێت داخوا بۆ ئەو جۆرە کارانە پێویست
بە وەرگرتنی مۆڵەت یان راگەیاندن دەکات
یا نا و هەروەها بزانرێ چ مەرجی دیکە بۆ
ئەو جۆرە کارانە پێویستن .بۆ وەرگرتنی
مۆڵەت دەبێ داواکار لێهاتوویی پیشەیی
هەبێ ،خۆشناو بێ و مەرجەکانی دیکەی
یاسایی پڕبکاتەوە .هەروەها رەوشی ئابووری
داواکار شوێندانەرە لەسەر وەرگرتنی مۆڵەت.

زانیاریی لە سەر پێویستیەکانی مۆڵەتی
کۆمپانیەکانی خزمەتگوزاریی لە ماڵپەڕی
www.yrityssuomi.fi/palveluyritykset
دەدۆزرێتەوە.

کەسانە بریتین لە پزیشکەکان ،پەرەستار یان
سستەرەکان ،پزیشکی ددان ،نۆژدار یان دەرمان
سازەکان ،مامانەکان ،نۆژداری قسەکردن و
دەروونناس.

مۆڵەتەکە بەگشتی کاتییە و گەر کاسبکار بە
پێی یاسا و رێساکانی دیاری کراو هەڵسوکەوت
نەکات هەڵدەوەشێندرێتهوه .داوای مۆڵەت کردن
بە گشتی بە پارەیە .لە هەندێک بواردا پێویست
بە مۆڵەتی کاربەدەستە جۆراوجۆرەکان هەیە.

مۆڵەتەکانی پێوەندیدار بە هاوردنی کهلوپهل بۆ
فینالند لە الیەن فەرمانگەی گومریکەوە
 www.tulli.fiدەردەکرێت.

بۆ نموونە ،بۆ کاری چێشتخانە و
رێستۆرانداری پێویست بە کارتی پاک و
خاوێنی ،مۆڵەتی فرۆشی ئەلکۆهۆل ،کارتی
فرۆشی ئەلکۆهۆل ،راگەیاندن بە کاربەدەستانی
تەندروستی ،دەزگای فریاکەوتن ،دەزگای
چاوەدێریی بەسەر خانووبەرە و پۆلیس دەکات.
بۆ ئەو کەسانەی کە لە دەرەوەی فینالند
شارەزایی و پسپۆڕی کاروباری خزمەتە
تەندروستیەکانیان بەدەست هێناوە پێویستە
لە فەرمانگەی چاوەدێریی بەسەر کاروباری
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی واتە Valvira
( )www.valvira.fiمۆڵەتی مافی کارکردن
وەک کاسبکار لەو بوارانەدا وەرگرن .ئەو

فەرمانگەی چاوەدێریی بەسەر کەلوپەلی خواردن
ئێڤیرا  )www.evira.fi) Eviraچاوەدێریی
بەسەر هێمنایەتی و چۆنیەتی کەلوپەلی ژیان
دەکات .بەرلەوەی کە رێستۆران یان دووکانی
کەلوپەلی خواردەمەنی فرۆشتن دەست بە کار
بکات ،دەبێ شوێنی چێشتخانەکە یان دووکانەکە
لە الیەن چاوەدێرانی کەلوپەلی خواردنی
شارەوانیەکان مۆڵەتی پێدرابێت .بەپێی یاسای
پاراستنی تەندروستی دەبێ سەرتاشخانە و
خەمڵێنگەکان ،شوێنی ماساژدان و خزمەتە
جوانکاریەکان مۆڵەت وەرگرن .کاربەدەستی
کاروباری تەندروستی شارەوانی مۆڵەتەکان دەر
دەکات.
بۆ دانانی مۆسیقا (رادیۆ ،تەلەڤیزیۆن ،سی.دی،
مۆسیقای زیندوو) لە شوێنە گشتیەکان وەک
رێستۆران و هتد دەبێ مافی بەکارهێنان بە
رێکخراوی مافی بەکارهێنان بدرێت .نووسینگەی
ئاهەنگسازانی )www.teosto.fi( Teosto
پارهی مۆسیقا و گۆرانیەکان بۆ ئاهەنگرێژان
کۆ دەکاتەوە و کۆمەڵەی مافی بەرهەمەکانی
گۆرانیبێژەکان و شانۆگەرەکان Gramex
( )www.gramex.fiپارهی گۆرانی ،پارچە
مۆسیقا و بەڕێوەبەری ئۆرکێستر کۆ دەکاتەوە و
پێیان دەدات.
شارەوانی و باژێرەکان دەتوانن یاسا و رێسای
جۆراوجۆریان بۆ نموونە لە پێوەندی لە گەڵ
رێکالم و راگەیاندنی دەرەوەیی یان فرۆشی
دەرەوەیی هەبێت.
سەرنج :هەموو جارێ بەر لە دەسپێکردنی
کارەکەت بزانە پێویستت بە مۆڵەت هەیە
یان نە!
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هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

دەزگاکانی مۆڵەتدان و راگەیاندنی کاروچاالکی بازرگانی
دەزگاکانی مۆڵەتدان بەکاری کاسبکاریی بۆ نموونە بریتین لە:

پیشە

دەزگای مۆڵەتدان یان راگەیاندن

ماڵپەڕ

کاروچاالکی چاوەدێریی بەسەر ئامێرهکانی هاتوچۆ

دەزگای بەڕێوەبەری هاتوچۆ و هێمنایەتی Trafi

www.trafi.fi

فرۆشی ئەلکۆهۆل لە رێستۆرانەکان یا خود لە دووکانەکان
(بیرەی ناوەندی ،سایدر ،شەرابە کەم ئەلکۆهۆلەکان)

دەزگای بەڕێوەبەری هەرێمی

www.avi.fi

ئامادە کردنی خواردەمەنیەکانی ئەلکۆهۆلی و هاوردەیان

دەزگای چاوەدێری وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی و
تەندروستی Valvira

www.valvira.fi

فرۆشی چەک و تەقەمەنی

دەزگای بەڕێوەبەری پۆلیس

www.intermin.fi

دەرمانگا ،کارخانەی دەرمانسازی و فرۆشگای گەورەی
دەرمان

ناوەندی گەشەکردن و هێمنایەتی دەواودەرما ن �Fi
mea

www.fimea.fi

کاروباری فرۆش و مامەڵەی خانووبەرە

دەزگای بەڕێوەبەری ناوچەیی

www.avi.fi

شوێنی فێرکردنی شۆفێری و لێخورینی ماشێن

دەزگای بەڕێوەبەری هاتوچۆ و هێمنایەتی Trafi

www.trafi.fi

بەکارهێنانی مۆری ناوی پشتیوانانی دارایی لە سەر بەرهەمە
ئاسنیەکان

دەزگای هێمنایەتی فینالند Tukes

www.tukes.fi

کاری کانزا و ژێرزەوی

وەزارەتی کاروبازرگانی

www.tem.fi

کاری قەرزدان ،سەرمایەدانان و وهبهرهێنان

دەزگای چاوەدێریی بەسەر سەرمایەکان

www.finanssivalvonta.fi

گواستنهوهی نەخۆش

دەزگای بەڕێوەبەری هەرێمی

www.avi.fi

کاری کارەبا و ئاسانسۆرسازی

دەزگای هێمنایەتی فینالند Tukes

www.tukes.fi

گواستنهوهی کەلوپەل ،تاکسی و ماشێنی هاتوچۆ

نووسینگەکانی دەزگای کاروبازرگانی و ژینگە

www.ely-keskus.fi

کاروباری تەلەفۆن و پێوەندیەکان

دەزگای راگەیاندن

www.ficora.fi

فرۆشی جگەرە

کاربەدەستانی شارەوانی

www.kunnat.net

بەکرێدانی هێزی کار

دەزگای بەڕێوەبەری هەرێمی ،دەزگای چاوەدێری
بەسەر هێمنایەتی کارەکان

www.avi.fi/tyosuojelu
www.tyosuojelu.fi

بەکارهێنان ،پاشهکهوتکردن و راگرتنی مادە
کیمیاویهکانی مەترسیدار

دەزگای پاراستن و چاوەدێریی بەسەر ژینگەی
شارەوانیەکان

www.kunnat.net

بەکارهێنان ،پاشيکهوتکردن و راگرتنی کەمی مادە
کیمیاویهکان

دەزگای فریاکەوتن

www.pelastustoimi.fi

کاری مامەڵەی ئینسورانس و دامەزراندنی کۆمپانیای
ئینشورانس کردن

دەزگای چاوەدێریی بەسەر سەرمایەکان

www.finanssivalvonta.fi

کۆمپانیای سازماندانی سەفەری گەشتوگوزار

دەزگای چاوەدێریی بەسەر مافی بەکارهێنەران

www.kuluttajavirasto.fi

کاری زێرەوانی و پاراستن

دەزگای بەڕێوەبەری پۆلیس

www.intermin.fi

پێشکەش کردنی خزمەتە تەندروستیەکانی تایبەت

دەزگای بەڕێوەبەری هەرێمی

www.avi.fi

فێرگە و باخچەی ساوایانی تایبەتی

دەزگای بەڕێوەبەری هەرێمی ،شارەوانیەکان

www.kunnat.net
www.avi.fi
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شێوەکانی کۆمپانیا
لە فینالند دەکرێ بە شێوەکانی خوارەوە
چاالکی بازرگانی ئەنجام بدرێت :کاسبکاریی
تایبەتی ،کۆمپانیای هاوبەش بەشی گشتی،
کۆمپانیای هاوبەش بە بەرپرسایەتی
سنووردار ،کۆمپانیای شەریکەبەشی،
هەرەوەزی ،نوێنەرایەتی کۆمپانیای بیانی.
هەروەها کۆمپانیا هاوبەشەکانی ئهورووپا،
کۆمپانیای شەریکەبەشی ئهوروپایی ،کۆمەڵهی
بەرژەوەندیەکانی ئابووری ئهوروپایی
(.)EEIG
کارناسان و پسپۆڕانی کاروباری بازرگانی بۆ
ئەوەی باشترین شێوەی کۆمپانیا هەڵبژێری
راوێژکاریی و هاوکاریت پێشکەش دەکەن.

هۆکارهکانی شوێندانەر لەسەر هەڵبژاردنی
شێوەی کۆمپانیا
•رادەی دامەزرێنەران
•پێویستی بە سەرمایە و دەستکەوتنی
•بەرپرسایەتی و بڕیاردان
•گونجاندنی کاروبار
•بهردهوامی ههڵمهتهکانی کار
•بۆچوونی وهبهرهێنهرهکان
•دابەشکردنی قازانج و زیانەکان
•باجدان

کۆمپانیای تایبەتی (کۆمپانیای خۆ)
هەرکەسێک کە دانیشتووی ناوچەی ئابووری
ئهورووپا ( )EEAبێت دەتوانێ کۆمپانیای
تایبەت لە فینالند دامەزرێنێت .دانیشتووانی
دەرەوەی سنووری ناوچەی ئابووری ئهوروپا
بۆ دامەزراندنی کۆمپانیا پێویستیان بە مۆڵەتی
دەزگای بەڕێوەبەری تۆمار و پاتێنت
) (www.prh.fiهەیە.

کۆمپانیای تایبەتی بەو واتایە دێ کە کاسبکار
بۆخۆی تەنیا یان لە گەڵ هاوسەرەکەی
بەڕێوەی دەبات .هەرچەند هاوسەرەکان
پێکەوە کۆمپانیاکە دابمەزرێنن ،کۆمپانیاکە تەنیا
بەناوی یەک کەس تۆمار دەکرێت.
کاسبکار بۆخۆی بڕیارەکان دەدات و ئەو
بەتەنیا لە بەرانبەر هەمووشتێک (بۆ نموونە
قەرزەکان) بە هەموو موڵک وماڵیەوە
بەرپرسیارە .کاسبکار بە تەنیا بەرپرسی
هەموو زەرەر و زیانەکانی کۆمپانیاکەیە
و هەڵبەت هەموو قازانجەکانیش بۆخۆی
وەردەگرێت.
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کۆمپانیای تایبەتی خاوەنی دەستەی
بەڕێوەبەری و بەڕێوەبەری گشتی نیە و ناچار
نیە چاوەدێری ماڵی بگرێ.

بۆی وەگرێ نەبێ ،دەکرێ دەستبەجێ دوای
راگەیاندنی دامەزراندنی کۆمپانیاکە دەست بە
کار بکرێت.

کاسبکار دەتوانێ لە کۆمپانیاکەدا دهستمای ه
دانێت بەاڵم بۆ ئەو کارە مهجبوور نیە .کاسبکار
بۆی نیە مووچ ه بە خۆی ،خێزانی و مناڵی
خوارەوەی  ١٤سااڵن بدات و تەنیا دەتوانێ
پاره لە حهسێبی بانکی بەناوی هەڵگرتنی
تایبەتی وەرگرێت .بە پێی داهاتی سااڵنە
کۆمپانیا باج دەدات.

کۆمپانیای تایبەت بۆ کێ بەکەڵکە؟

هەرچەند کاسبکار خاوەنی کۆمپانیاکەیە ،بەاڵم
دەبێ حهسێب و کتێبی تایبەتی خۆی و بنەماڵە
و کۆمپانیاکە بە هاوکاری ژمێریار لێک جیا
بکرێنەوە.
کۆمپانیا تایبەتیەکان بە دوو بەشی بازرگان و
کاسبکاری پیشەیی دابەش دەکرێن ،کە هەرکام
لەوان بۆخۆیان کار دەکەن .جیاوازی ئەوەیە
کە کاسبکاریی پیشەیی کارەکانی خۆی بۆخۆی
بە بێ یارمەتی خەڵکی دەرەوە کار دەکات.
بازرگان لەوانەیە کرێکار و خەڵکی دیکە بۆی
کار بکەن و حهسێب و کتێبی بەرباڵوتر لە
کاسبکاری پیشەییە.
کاسبکاری پیشەیی کەسێکە کە دەتوانێ لە
پیشەی خۆیدا بەشێوەی سەربەخۆ بە بێ
هێزی دەرەوەیی و بێ شوێنی کار کارەکانی
جێبهجێ بکات .گەورەترین جیاوازی لەوەدایە
کە کاسبکاری پیشەیی دەتوانێ ژمێریاریی
خۆی بەشێوەی زۆر سادە و ساکار ئەنجام
بدات .کاسبکاری پیشەیی دەتوانێ بۆ نموونە
جلوبەرگ دروو ،بەردتاش یان وەرگێر بێت.
بازرگان کەسێکە کە خاوەنی شوێنێکی تایبەتیە
و خەڵکی دیکەش بۆی کار دەکەن .بازرگان
دەبێ دووهێندەی کاسبکاری پیشەیی ژمێریاری
بکات.

کاروباری دامەزراندن

دامەزراندنی کۆمپانیای تایبەتی زۆر ئاسانە.
بۆ دامەزراندنی ئەوجۆرە کۆمپانیانە پێویست
بە دۆسیهی جیاواز نیە .بۆ دەسپێکی کارەکە
دەبێ دەزگای تۆماری کۆمپانیا بازرگانیەکان
و دەزگای بەڕێوەبەری باج ئاگادار بکرێنەوە.
ئاگادارکردنەکە لە رێگای فۆرمی  Y-3کە لە
ماڵپەڕی  www.ytj.fiدەست دەکەوێ جێبهجێ
دهکرێت .تۆمارکردنی کۆمپانیا بە پارەیە (75
یورۆ لە ساڵی  .)2011گەر چاالکی کۆمپانیاکە
لە ریزی ئەو چاالکیانەی کە دەبێ مۆڵەتی

کۆمپانیای تایبەت ئاسانترین و ساکارترین
شێوەی کاری کاسبکاریە .کۆمپانیای تایبەت
زۆرتر بۆ کەسانێک کە تازەکارن و کۆمپانیای
بچووکیان دەبێ گونجاوە.

هاوبەشی :کۆمپانیای هاوبەشی
گشتی و کۆمپانیای هاوبەش بە
بەرپرسایەتی سنووردارەوە

دامەزراندنی کۆمپانیای هاوبەش پێویستی بە
النیکەم دوو کەس هەیە .بەگشتی ئەوانە دەبێ
کەسی ”حەقێقی” بن ،بەاڵم دەتوانێ شەریکەکان
هەروەها کەسانی ”یاسایی” واتە کۆمپانیاکان و
کۆمەڵەکان بن .کۆمپانیای هاوبەش دوو جۆرن:
کۆمپانیای هاوبەشی گشتی و کۆمپانیای
هاوبەش بە بەرپرسایەتی سنووردارەوە.
لە کۆمپانیای هاوبەشی گشتیدا النیکەم یەکێک
لە هاوبەشەکان و لە کۆمپانیای هاوبەش بە
بەرپرسایەتی سنووردارهوە النیکەم یەکێک
ل ه کەسانی گرنگ دەبێ دانیشتووی ناوچەی
ئابووری ئهورووپا بن یا خود رێکخراو یان
کۆمپانیای یاسایی دەبێ لە ناوچەی ئابووری
ئهورووپا تۆمار کرابێت .گەر وانەبێ دەبێ
هەموو هاوبەشەکان داوای مۆڵەت لە دەزگای
بەڕێوەبەری تۆمار و پاتێنت بکەن.
هاوبەشەکان سەرمایە ،کار یان موڵکی خۆیان
دەخەنە گەڕ بۆ کۆمپانیای هاوبەش .لە
کۆمپانیای هاوبەشی گشتی کاری هاوبەش بۆ
هاوبەشی بەش دەکات .لە کۆمپانیای هاوبەشی
بە بەرپرسایەتی سنووردار هاوبەشێک کە مافی
دەنگدانی نیە دەبێ پار ه یان موڵک و ماڵی خۆی
بخاتە گەڕ بۆ هاوبەشی .یاسا رادەی وەگەڕ
خستنی ماڵ و موڵک دیاری ناکات.
لە کۆمپانیای هاوبەشی گشتیدا گەر بە
شیوەیەکی دیکە بڕیار نەدرابێت ،هەموو
هاوبەشەکان بە ماڵ و موڵکیانەوە لەبەرانبەر
کۆمپانیا و بڕیارەکانیدا بەرپرسن.
لە کۆمپانیای هاوبەش بە بەرپرسایەتی
سنووردار ( )kyدوو جۆر هاوبەش هەن،
هاوبەشی خاوەن بەرپرسایەتی و هاوبەشی
بێ مافی دەنگدان .لە کۆمپانیای هاوبەشی بە
بەرپرسایەتی سنووردار دەبێ النیکەم یەک

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

کەسی خاوەن بەرپرسایەتی و هاوبەشێکی
بێ مافی دەنگدان هەبێت .هاوبەشە خاوەن
بەرپرسایەتیەکان لە بەرانبەر هەموو بڕیار،
پەیمان و کاروباری کۆمپانیادا بەرپرسن و
پێکەوە بڕیاری لەسەر دەدەن.
هاوبەشە بێدەنگەکان پار ه یان ماڵ و موڵکێک
بەرادەی پارهی هاوبەشی دەدەنە کۆمپانیاکە
و بەشی خۆیان لە سوودی کۆمپانیاکە
وەردەگرن .گەر بەشێوەیەکی دیکە بڕیار
نەدرابێت ،هاوبەشەکانی بێ مافی دەنگدان،
مافی بەشداریان لە بڕیارەکانی کۆمپانیادا نیە و
لەبەرانبەر کۆمپانیادا بەرپرس نین.

کاروباری دامەزراندن

هاوبەشەکان پێکەوە پەیمانی هاوبەشی
دەبەستن ،کە لەو پەیمانەدا ناوی کۆمپانیای
هاوبەش ،شوێنی کۆمپانیاکە ،جۆری چاالکی
کۆمپانیا ،ناونیشانی هاوبەشەکان و رادەی
بەشداریان پیشان دهدرێت .هەروەها بڕیار
دەدرێت کە چ کەسێک مافی واژۆکردنی
بەناوی کۆمپانیاوە هەیە ،چۆن بەرپرسی
گشتی لەوانەیی هەڵدەبژێردرێت ،ماوەی ساڵی
دارایی کۆمپانیا چەندە ،چۆن چاوەدێرانی
ماڵی هەڵدەبژێردرێن ،رادەی خاوەندارێتی
هاوبەشەکان لە کۆمپانیاکە چەندە و چۆن
قازانجەکە دابەش دەکرێ ،چۆن پەیمانی
هاوبەشی دەکرێ هەڵوەشێندرێتهو ه یان
کۆمپانیاکە هەڵدەوەشێندرێتهوه.
پەیمانی هاوبەشی دەبێ بەنووسراوە و بە
وردی بنووسرێ و وا باشە لە کارناس و
پسپۆڕ کەڵک وەرگیرێت.
کۆمپانیای هاوبەش دەبێ لە دەزگای تۆماری
کۆمپانیاکان و دەزگای بەڕێوەبەری باج
وەرگرتن تۆمار بکرێت .بە فۆرمی Y2
کۆمپانیاکە تۆمار دەکرێت .فۆرمەکە لە ماڵپەڕی
 www.ytj.fiدەست دەکەوێت .لە گەڵ فۆرمی
پڕکراو دەبێ پەیمانی هاوبەشیش پاشکۆ
بکرێت .تۆمارکردنی کۆمپانیای هاوبەش بە
پارەیە ( 180یورۆ لە ساڵی .)2011

کەی چاکە کۆمپانیاکە هاوبەش بێ؟
کۆمپانیای هاوبەش شێوەیەکی گونجاوە بۆ
کاسبکاری بنەماڵەیی .جێی وەبیر هێنانەوەیە
کە هاوبەشەکان لە کۆمپانیای هاوبەشی
گشتی و هاوبەشە خاوەن بەرپرسایەتیەکان
لە کۆمپانیای هاوبەشی بە بەرپرسایەتی
سنووردارەوە هەموویان بە شێوەی یەکسان

بە ماڵ و موڵکی خۆیان لەبەرانبەر کۆمپانیادا
بەرپرسن .گەر یەکێک لە هاوبەشەکان بهڵێنی و
پەیمانێک ببەستێت ئەوانی دیکەش لەبەرانبەریدا
بەرپرسن .کەوابوو دەبێ هاوبەشەکان زۆر
بڕوایان بەیەکتر هەبێت .رادەی بەرپرسایەتی
هاوبەشەکان دەکرێ لە پەیمانی هاوبەشیدا
سنووردار بکرێت.

کۆمپانیای شەریکەبەشی ()oy

یەک کەس یان چەند کەس و رێکخراو دەتوانن
کۆمپانیای شەریکە بەشی دامەزرێنن .لە کاتی
دامەزراندنی دا دامەزرێنەران هەموو بەشەکان
دیاری دەکەن .لە کۆمپانیای شەریکەبەشی
تایبەتیدا النیکەمی سەرمایەی بەشەکان
دەبێ  2500یورۆ بێت .یاسای کۆمپانیای
شەریکە بەشی سنووری بۆ شوێنی دانیشتنی
شەریکەبەشەکان دیاری نەکردووە کەوابوو
دامەزرێنەری کۆمپانیای شەریکەبەشی دەتوانێ
خەڵکی دەرەوەی ناوچەی ئابووری ئهورووپا
( )EEAبێت.
گەر خاوەن بەشەکان نەبووبنە زامنی
قەرزەکانی کۆمپانیاکە ،ئەوان تەنیا بەو
رادەیەی کە دهسمایهیان لەو کۆمپانیەدا داناو ه
لە بەرانبەر بهڵێنی و پەیمانەکانی کۆمپانیادا
بەرپرسن.
خاوەن بەشەکان لە سەر کاروباری کۆمپانیای
هاوبەش بڕیار دەدەن .ئەو کەسەی کە بەشی
زۆرتری هەیە دەتوانێ زۆرتر لە بڕیارەکان
بەشداری بکات (واتە خاوەنی دەنگی زۆرترە).
کۆمپانیای شەریکەبەشی دەبێ دەستەی
بەڕێوەبەری هەبێ کە لەالیەن شەریکەکانەوە
هەڵبژێردراوە .دەستەی بەڕێوەبەری
بەرپرسی بەرێوەبردن و نوێنەرایەتی کردنی
کۆمپانیاکەیە .دەستەی بەڕێوەبەری دەتوانێ
بەرپرسی گشتی بۆ کۆمپانیا هەڵبژێرێت.
ئەرکی ئەو بەڕێوەبردنی کاروباری رۆژانەی
کۆمپانیایە .هەڵبژاردنی بەرپرسی گشتی شتێکی
دڵخوازانەیە .دەکرێ بەرپرسی گشتی لە کاتی
دامەزراندنی کۆمپانیاکەش هەڵبژێردرێت یا خود
دواتر لە کۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەری
کۆمپانیاکەدا دیاری بکرێت.

گەر دەستەی بەڕێوەبەری کۆمپانیاکە کەمتر
لە سێ کەسن ،دەبێ النیکەم کەسێکی جێگر
هەڵبژێردرێت .النیکەم یەکێک لە ئەندامانی
دەستەی بەڕێوەبەری و جێگرێک دەبێ
دانیشتووی ناوچەی ئابووری ئهورووپا ()EEA
بێت .گەر وانەبێ دەبێ بۆ هەموو ئەندامان و

جێگرانی دەستەی بەڕێوەبەری داوای مۆڵەت
لە دەزگای تۆمار و پاتێنت بکرێت.
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بە مەبەستی دامەزراندنی کۆمپانیای شەریکە
بەشی ،پەیمانی دامەزراندنی کۆمپانیا
دەبەسترێت و دستووری کۆمپانیاکە
پاشکۆی دەکرێت .دستووری کۆمپانیا
النیکەم لە سێ بەش پێک هاتووە :ناوی
کۆمپانیاکە ،شوێنی کۆمپانیا و جۆری
چاالکی کۆمپانیا .جۆری چاالکی کۆمپانیا
دەکرێ دابنرێ ”چاالکی گشتی” بە واتای
ئەوە کە هەموو جۆرە چاالکیەکی یاسایی
(واتە دیاری کردنی چاالکیەکی تایبەت بە
ناچاری نیە).
لە پەیمانی دامەزراندنی کۆمپانیاکەدا
بەگشتی ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەری،
بەڕێوەبەری گشتی ،دیاری کردنی
چاوەدێری ماڵی ،ساڵی د ارایی و رادەی
بەشەکان ،نرخ و رۆژی دانەوەی پارهی
بەشەکان دیاری دەکرێن .هەروەها رادەی
بەشی هەرکام لە خاوەنبەشەکان دیاری
دەکرێت.
بەر لەوەی کە کۆمپانیاکە بتوانێ بەشێوەی
یاسایی کار بکات ،دەبێ لە دەزگای
بەڕێوەبەری تۆماروپاتێنت تۆمار بکرێت.
راگەیاندنی دامەزراندنی کۆمپانیا بە فۆرمی
 Y-1و فۆرمە پاشکۆوەکانی ئەنجام دەدرێت.
تۆمار کردنی کۆمپانیا بە پارهیه (350
یورۆ ساڵی  .)2011دەبێ لەماوەی سێ
مانگ دوای پەیمانی دامەزراندنی کۆمپانیای
شەریکە بەشی ،کۆمپانیاکە تۆمار بکرێ،
دەنا پەیمانەکە هەڵدەوەشێتەوە .فۆرمەکان
لە رێگای ماڵپەڕی  www.ytj.fiدەست
دەکەون .هاوپێچی داوای تۆمارکردن دەبێ
بەڵگەی سەرەکی دامەزراندن و کۆپییهک ل ه
رێسای کۆمپانیاکە بنێردرێت ،ئهگهر ئهمان ه
بهشێک له گرێبهستی دامهزراندن پێکنههێنن.

بەر لە تۆمارکردنی کۆمپانیاکە دەبێ
پارهی شەریکەبەشیەکان بە ژمارە
حهسێبی کۆمپانیاکە بڕێژرێت .گەر دارایی
یان موڵک وەک بەشی شەریکە بەشی
حهسێب بکرێ ئەوا دەبێ لە پەیمانی
دامەزراندنی کۆمپانیاکەدا مەرجەکانی
دانی دارایی یان موڵک بە کۆمپانیا وەک
بەشی شەریکەبەشی بنووسرێت .هەروەها
دەبێ لە پەیمانی دامەزراندندا موڵک و
25

داراییەک کە وەک بەش دیاری دەکرێت روون
بکرێتەوە .دەبێ روونکردنەوەی چاوەدێری
ماڵی لە مەڕ رادەو چۆنیەتی دارایی و موڵکێک
کە وەک شەریکەبەشی بۆ بەشداری لە
کۆمپانیاکە دیاری کراوە روون بکرێتەوە و
ئەو روونکردنەوەیە پاشکۆی فۆرمی تۆمار
کردن بکرێت .روونکردنەوەکە دەکرێ لەالیەن
ژمێریاری پسپۆڕ ( KHTیان  )HTMکە
لەالیەن ژووری بازرگانی فینالند یا خود
رێکخراوی چاوەدێرانی داراییەوە پەسەند
کراون ،پێشکهش بکرێت.
گەر دامەزرێنەرانی کۆمپانیای شەریکەبەشی
زیاتر لە یەک کەس بن ،واچاکە پەیمانی
کۆمپانیای شەریکەبەشی بە نووسراوە بێت و
لەوێدا شێوەی پێوەندی نێوان شەریکەبەشەکان
و پێوەندیان بە کۆمپانیاکە دیاری بکرێت.
پەیمانی کۆمپانیای شەریکەبەشی دەتوانێ
بهرگیری لەو کێشە و ریسکانە بکات کە
لەوانەیە لە داهاتوودا لە نێوان خاوەن بەشەکان
26

و پێوەندیان بە کۆمپانیاکەوه رووبدات .بۆ
نووسینی پەیمانی کۆمپانیاکە چاکتر وایە لە
یارمەتی کەسێکی یاسازان کەڵک وەرگیردرێت.
پەیمانی کۆمپانیا پێویست ناکات پاشکۆی
فۆرمەکانی تۆمار کردن بکرێت.

کەی چاکە کۆمپانیای شەریکە
بەشی دابمەزرێ؟

کۆمپانیای شەریکە بەشی بۆ هەموو جۆرە
کاروبارێکی بازرگانی بەکار دێت.

کۆمپانیای شەریکە بەشی جگە لە کۆمپانیای
تایبەتی تەنیا شێوەیەکی کۆمپانیایە کە دەکرێ
بەتەنیاش دابمەزرێ .ئەوکات بۆ ئەندامەتی
جێگری دەستەی بەڕێوەبەری پێویست بە
کەسێکی دیکە هەیە .تا کاتێک کە کەسێک
خۆی نەکردبێتە کەفیلی کۆمپانیاکە ،قازانجی
کۆمپانیای شەریکەبەشی بەرپرسایەتی
سنوورداری هەیە کە بە پێی رادەی بەشەکان
دیاری دەکرێت.

کۆمپانیا گەورەکانی کە پێیان دەوتری
کۆمپانیای شەریکەبەشی گشتی النیکەم
پێویستیان بە  80000یورۆ سەرمایەی
دامەزراندن هەیە .مەبەست لە کۆمپانیا
شەریکەبەشیە گشتیەکان ئەو جۆرە
کۆمپانیانەن کە بەشەکانی بۆ فرۆشی گشتی
اڵ بەهادارەکان لە
دادەندرێت و دەکرێ بە گه 
بازاڕی ئازاد دا بەشی لێ بکردرێت.

کۆمپانیای هەرەوەزی

کۆمپانیای هەرەوەزی ئهنجومهنێکی سەربەخۆ
له تاکهکانه .ئەندامانی کۆمپانیاکە پێکەوە بە
شێوەی دێموکراتیک ئامانجەکانی ئابووری،
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی وکولتووری
کۆمپانیاکە وەدی دێنن .بۆ دامەزراندنی
کۆمپانیای هەرەوەزی النیکەم پێویست
بە سێ کەس دەکات .بە خاوەنی کۆمپانیا
ئەندام دەوترێ و بە سەرمایەی پێویست
بۆ بەشداری لە کۆمپانیاکە سەرمایەی
هەرەوەزی دەوترێت.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

کاتێک ئەندام لە کۆمپانیاکە جیا دەبێتەوە یان
دەردەکرێت دەبێ سەرمایەی هەرەوەزیەکەی
پێ بدرێتەوە .ئەندامان گەر نەبووبنە کەفیلی
کۆمپانیای هەرەوەزی لە قەرز و پەیمانەکاندا،
تەنیا بەو رادە سەرمایەیەی کە وەک سەرمایەی
هەرەوەزی دراوە لە بەرانبەر کۆمپانیاکەدا
بەرپرسیارن .بڕیاری کۆمپانیای هەرەوەزی
لە الیەن ئەندامانەوە دەدرێت و هەر ئەندامێک
تەنیا یەک دەنگی هەیە .ئەندامان دەستەی
بەڕێوەبەری کۆمپانیای هەرەوەزی هەڵدەبژێرن.
دەستەی بەڕێوەبەری ئەرکی پێڕاگەیشتن
بە کاروباری کۆمپانیاکە جێبەجێ دەکات .بە
گشتی دەستەی بەڕێوەبەری بەرپرسی گشتی
بۆ کۆمپانیا هەڵدەبژێرێت .ئەمە بەاڵم کارێکی
مهجبووری نیە .بەرپرسی گشتی کاروباری
رۆژانەی کۆمپانیاکە بەڕێوە دەبات .دەکرێ
کاتی دامەزراندنی کۆمپانیاکە و نووسینی
پەیمانی دامەزراندنی کۆمپانیای هەرەوەزی
بەرپرسی گشتی هەڵبژێردرێت.

کاروباری دامەزراندن

بە مەبەستی دامەزراندنی کۆمپانیای هەرەوەزی
پەیمانی دامەزراندن دەنووسرێت و رێسای
ناوخۆیی کۆمپانیاکە پاشکۆی دەکرێت .لە
رێساکهدا دەبێ النیکەم ناوی کۆمپانیای
هەرەوەزی ،شوێن ،چاالکی ،ساڵی دارایی
و رادەی ئەندامەتی لە هەرەوەزی ،کاتی
پارهدان و شێوەی پارهدانەکە دیاری بکرێت.
کۆمپانیای شەریکەبەشی دەبێ لە تۆمارگای
بازرگانیدا تۆمار بکرێت .راگەیاندنی تۆمار
کردن بە فۆرمی  Y1ئەنجام دەدرێ و
پاشکۆیەکانی دەبێ لە گەڵ بخرێت .دەبێ النی
زۆر لە ماوەی شەش مانگ دوای دامەزراندنی
کۆمپانیاکە ،دامەزرانی بە دەزگای تۆمارکردن
رابگەیەندرێت .ئەگەر ئەوە نەکرێ پەیمانی
دامەزراندن هەڵدەوەشێتەوە .تۆمارکردنی
کۆمپانیای شەریکە بەشی بە پارەیە ( 350یورۆ
لە ساڵی .)2011

کۆمپانیای هەرەوەزی بۆ چ
کەسێک چاکە؟

کۆمپانیان هەرەوەزی بە گشتی بۆ کاسبکاری
پسپۆڕ و شارەزا وەک بازرگانی کولتووری،
خزمەتەکانی تەناهی و تەندروستی و کاری
وەرگێرانی دهق و وهرگێڕانی زارهکی باشە.
بۆ نموونە هەرکام لە ئەندامانی کۆمپانیای
هەرەوەزی کاری خۆی بەپێی پیشە و توانای
خۆی ئەنجام دەدا و کۆمپانیای هەرەوەزیش
کاری ناردنی حهسێبهکان ،ژمێریاری و بازاڕ
دۆزینەوە ئەنجام دەدات.

نوێنەرایەتی کۆمپانیای بیانی
لە فینالند

نوێنەرایەتی کۆمپانیا یان بنیاتی دەرەوە
بەشێک لە کۆمپانیایە کە بە نوێنەرایەتی ئەو
کۆمپانیایە بە شێوەی هەتاهەتایی لە فینالند
چاالکی و خزمەتە پسپۆڕیەکان پێشکەش
دەکات .نوێنەرایەتی کۆمپانیای دەرەوە دەبێ
لە دەرەوەی واڵت تۆمارکرابێت و لێرە لە
فینالندیش نوێنەرایەتیەکەی تۆمار بکرێت .بۆ
نموونە ناوی کۆمپانیاکە دەتوانێ ”نوێنەرایەتی
ئەو لە فینالند” کە بە فینالندی دەبێ:
” , ”sivuliike Suomessaواتە
” ”filial i Finlandیان ”.”filial

بۆ دامەزراندنی نوێنەرایەتی دەبێ فۆرمی
دامەزراندنی بە نووسینگەی بەڕێوەبەری
تۆمارکردن بدرێت .راگەیاندنەکە دەبێ بەر
لە دەسپێکی کارەکە ئەنجام بدرێت .گەر
کۆمپانیاکە لە دەرەوەی سنوورەکانی ناوچەی
ئابووری ئهورووپا بێت دەبێ بۆ دامەزراندنی
نوێنەرایەتی کۆمپانیاکە مۆڵەت لە دەزگای
تۆمار و پاتێنت وەرگیرێت.
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کاروباری تۆمار کردن
تۆماری کۆمپانیا ل ه فینالند

دەزگای تۆماری کۆمپانیاکان
)(www.prh.fi > kaupparekisteri
ناوەندێکی فەرمی و گشتی تۆمارکردنی
کۆمپانیاکانە .زۆربەی هەرەزۆری کۆمپانیاکانی
فینالندی کۆمپانیای شەریکە بەشی و تایبەتین.
بە گشتی هەموو کۆمپانیاکان دەبێ خۆیان
تۆمار بکەن .تۆمارکردنی کۆمپانیا بە پارەیە.

بە هەمان فۆرمی تۆمارکردنی کۆمپانیاکە
دەکرێ دامەزراندنی کۆمپانیا بە دەزگای
بەڕێوەبهرایهتی باج رابگەیەندرت ،کە بریتین لە
زانیاری لە مەڕ وەرگرتنی باجی سەر فرۆش،
تۆمارکردنی وەک خاوەن کار و تۆماری
باجی لەسەر نرخ .تۆمارکردنی لەو بەشانە بە
خۆڕاییە.

هەقدەستی تۆمارکردنی
کۆمپانیاکان لە ساڵی  2011دا
کۆمپانیای تایبەت

 75یورۆ

کۆمپانیای هاوبەشی گشتی و هاوبەش بە
 180یورۆ
بەرپرسایەتی سنووردار
کۆمپانیای شەریکە بەشی و هەرەوەزی و
 350یورۆ
ئهورووپایی ()EEIG

ژمارەی تۆماری کۆمپانیا

ژمارەی تۆماری کۆمپانیا و رێکخراو (Y-
) tunnusژمارەی پێناسی تایبەتی کۆمپانیایە

کە لە الیەن کاربەدەستانەوە بە کۆمپانیا یان
رێکخراوهک ه دەدرێت .لە کاتی بردنی کۆمپانیا
بۆ تۆمارگەی کۆمپانیاکەن و ناونووسکردنی
لە سیستەمی تۆمارکردندا )(www.ytj.fi
دەکرێ ژمارەی تۆماری کۆمپانیاکە وەرگیرێت.
ژمارەی تۆماری کۆمپانیا لە حهوت ژمارە،
ناوهێل و ژمارەی کۆنترۆل پێک هاتووە .بۆ
نموونە . 1234567-8 :ژمارەی تۆمار بۆ
پەیمانی نێوان کۆمپانیاکان ،ناردنی حهسێبهکان
و هەروەها کاتی بەڕێوەبردنی کارەکان
لە دەزگای تۆماری کۆمپانیا و دەزگای
بەڕێوەبەری باج پێویستە.

ناوی کۆمپانیا

وا باشە ناوێکی چاک بۆ کۆمپانیا هەڵبژێردرێت.
ناوەکە دەبێ زۆر تایبەت بێت .ناوەکە نابێت
تەنیا وشەیەکی گشتی یان شی کردنەوەی
خزمەت و ناوی کەس و شوێنی کۆمپانیاکە
بێت .ناوەکە دەبێ زۆر بە روونی لە ناو و
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بەرهەمەکانی تۆمارکراوی دیکە جیا بکرێتەوە.
دانانی ناوی خۆ و شوێنی کۆمپانیاکە بە رادەی
پێویست تایبەتە .تۆمارکردنی ناوی کۆمپانیا
دەبێتە هۆی ئەوە کە ناوەکە لە سەرانسەری
واڵت تەنیا بۆ خۆیە و کەسێکی دیکە بۆی نیە
لەو ناوە کەڵک وەرگرێت.
لە ناوی کۆمپانیاکەوە شێوەی کۆمپانیاکە دیارە.
خاوەنی کۆمپانیای تایبەت دەتوانێ لە گەڵ
ناوی خۆی ” ”tmiیان ” ”toiminimiبەکار ببات
بەاڵم ئەمە زۆرهملێ نیە .کۆمپانیای هاوبەشی
بە بەرپرسایەتی سنووردار لە کورتکراوی ky
کەڵک وەردەگرێ و کۆمپانیای شەریکەبەشی
لە  oyو کۆمپانیای شەریکە بەشی گشتی لە
 oyjکەڵک وەردەگرێت .نیشانەی کۆمپانیای
هاوبەشی گشتی ” ”avoin yhtiöکە نابێ لە
کورتکراوی ” ”ayکەڵک وەرگیرێت .لە ناوی
نوێنەرایەتی کۆمپانیاکانی بیانی دا دەبێ جگە لە
ناوەکە نووسراوی ””sivuliike Suomessa
یان ” ”filial i Finlandبەکار ببردرێت.
ناوی کۆمپانیا بە زمانەکانی فینالندی یان
سوێدی تۆمار دەکرێن .جگە ل ه بەکار بردنی
هێمای شێوەی کۆمپانیاکان بە زمانەکانی
فینالندی و سوێدی دەکرێ لە کورتکراوی
شێوەی کۆمپانیا بە زمانەکانی دیکەش کەڵک
وەرگیرێت .بۆ نموونە  Ab Finntex Oyیان
 Oy Finntex Ltd.لە ناوی کۆمپانیاکەدا
دەکرێ ناوی هاوتا بە زمانی دیکە واتە
وەرگێراوی ناوەکە لە زمانی فینالندی یان
سوێدیەوە هەبێت .بەکارهێنانی ناوی هاوتا لە
کۆمپانیا شەریکەبەشەکاندا دەبێ لە رێسای
کۆمپانیادا بنووسرێت .ناوی هاوتا لە کۆمپانیا
هاوبەشە گشتیەکان و کۆمپانیای هاوبەشی
بە بەرپرسایەتی سنووردار دەبێ لە پەیمانی
دامەزراندنی کۆمپانیا بنووسرێ و هەروەها لە
کۆمپانیا هەرەوەزیەکان ناوی هاوتای کۆمپانیا
دەبێ لە رێسای کۆمپانیاکەدا نووسرابێت.

ناوی یاریدەدەری بازرگانی

کاسبکار دەتوانێ بۆ بەشێک لە چاالکی کۆمپانیا
لە ناوی یاریدەدەری بازرگانی کەڵک وەرگرێت.
بەکارهێنانی ناوی یاریدەدەر بۆ ئەوکاتەی کە
کۆمپانیا چاالکیەکی بەتەواوی جیاواز لە بەشی
سەرەکی خۆی دەکات .بۆ نموونە ”گوڵفرۆشی
یۆکینێن” دەتوانێ بۆ کاری خزمەتەکانی
خاوێنکردن و پاکژی لە ناوی””Näppärä
کەڵک وەرگرێت .تۆمارکرددنی ناوی
یاریدەدەری بازرگانی بە پارهیە و دەبێ ناوەکە
تەنیا بۆ ئەو مەبەستەی کە ناوی یاریدەدەر

تۆمارکراوە بەکار ببردرێت .دەکرێ لە چەندین
ناوی یاریدەدەری بازرگانی کەڵک وەرگیرێت.
هەموو کاروباری کۆمپانیاکە ناتوانرێ بەناوی
یاریدەدەری بازرگانی ئەنجام بدرێت .لە رێگای
بەکاربردنی ناوی یاریدەدەری بازرگانی
کۆمپانیاکە دەتوانێ خاوەنی چاالکی جۆراوجۆر
بە ”ناوە جۆراوجۆرهکانی کۆمپانیا”کەوە ببێت.
ئەمە دەتوانێ ئاسانکاری لە کاروچاالکی و
بازاڕدۆزینەوەی کۆمپانیاکە بکات .هەموو ناو
و چاالکیەکانی کۆمپانیاکە لە یەک ژمارەی
تۆماری کۆمپانیا کەڵک وەردەگرن و یەك
ژمێریاریان هەیە.

پیشەی بازرگانی

دەبێ هەموو جارێ کە کۆمپانیاکە لە دەزگای
تۆمارکردنی کۆمپانیا و دەزگای بەڕێوەبەری
کاروباری باج تۆمار دەکرێ ،پیشەی بازرگانی
(رەهەندی چاالکی بازرگانی) کۆمپانیاکە
رابگەیەندرێت .دەکرێ هەروەها پیشەی
بازرگانی دهکرێ وهک ”پیشەی گشتی” تۆمار
بکرێ کە بەواتای ئەوەیە کۆمپانیا دەتوانێ
هەموو چاالکیەکی یاسایی بەپێی رێوشوێنی
دروست ئەنجام بدات .بەاڵم پێشنیار ئەوەیە
کە پیشەی بازرگانی کۆمپانیاکە بەروونی
بنووسرێت بۆ ئەوەی شێوە و چۆنیەتی کاری
کۆمپانیاکە ببیندرێت.
دەکرێ لە کاتی تۆمارکردنی کۆمپانیادا
رەهەندی چاالکی بازرگانی کۆمپانیاکە بەو
شێوەیەش بنووسرێت”yleistoimiala“ :
(واتە پیشەی گشتی) و هەروەها بۆ نموونە
چاککردنەوەی ئۆتۆمبیل ،خزمهتگوزاریی و
بازرگانی ماتۆڕی ئامێری هاتوچۆ .ئەوکات
مشتەریەکان دەتوانن ئاسانتر لە کاروچاالکی
کۆمپانیا تێبگەن.

دەبێ بە دەزگای بەڕێوەبهرایهتی
کاروباری باج پیشەی سەرەکی
کۆمپانیاکە رابگەیەندرێت .کۆمپانیا
دەتوانێ تەنیا خاوەنی یەک پیشەی
سەرەکی بێ و و ئەو رەهەندە چاالکیە
بازرگانیە و شێوەی چاالکی دەبێ زۆر
بەروونی رابگەیەندرێ :بۆ نموونە
چاککردنەوەی ئامێری هاتووچۆ،
چاکهوکردنهو ه و کڕین و فرۆشتن.
ناکرێ پیشەی زۆر گشتی بۆ کۆمپانیا
تۆمار بکرێت.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

تۆمارکردن بۆ وەرگرتنی باج

بۆ ئەوەی کۆمپانیاکە بتوانێ چاالکی بکات دەبێ
کۆمپانیا خۆی لە دەزگای باج تۆمار بکات.
تۆمارکردن لە دەزگای باج بە هەمان فۆرمێک
کە کۆمپانیاکە تۆمار دەکرێ ئەنجام دەدرێت.
کە کۆمپانیاکە تۆمار کرابێت بۆ دانی باج لهسهر
سهرچاوهی داهات ،ئهم کۆمپانیان ه ئهگهر
کارهکهیان ب ه دیتران دهسپێرن پێویست ناکات
باج لە مووچهی کارگێڕانی کۆمپانیاکە کەم
بکهنەوە .کۆمپانیایەک کە خۆی بۆ وەرگرتنی
باج تۆمار کردووە بۆ خۆی کاروباری
پێوەندیدار بە دان و وەرگرتنی باج ئەنجام
دەدات.

کارتی باجی پێشوەخت

کۆمپانیای تازەدامەزراو باجی پێشوەخت بە
پێی ئەوەی کە چۆن داهاتی سااڵنهی کۆمپانیاکە
مەزەندە دەکات دەدات .لە کاتی دامەزراندن
و تۆمار کردنی کۆمپانیاکە ،کۆمپانیا داهاتی
مەزەندەکراوی سااڵنەی خۆی رادەگەیەنێت.
نووسینگەی باجوەرگرتن بە پێی ئەو مەزەندەیە
بەڵگە و حهسێبی دانی پێشوەختی باج بۆ
کۆمپانیاکە دەنێرێت.

تۆمارکردن وەک خاوەنکار

دەزگای بەڕێوەبردنی کاورباری باج
( )www.vero.fiئەرکی تۆمارکردنی
خاوەنکارەکان بەڕێوە دەبات.

کۆمپانیا دەبێ خۆی وەک خاوەنکار تۆمار بکات
گەر:
)1لە ماوەی ساڵێکدا النیکەم دوو کەس
بەشێوەی بەردەوام لەوێ کار بکەن
)2بە شێوەی بهردهوام النیکەم شەش کەس
هاوکات لەوێ کار بکەن.
گەر دانی هەقدەست بەشێوەی کاتیە و یان خود
کۆمپانیا تەنیا هەقدەست بە یەک کەس دەدات،
پێویست ناکات کۆمپانیاکە خۆی وەک خاوەنکار
تۆمار بکات.

تۆمارکردن بۆ وەرگرتنی باجی سەر
نرخ

کۆمپانیاکانی ئەرکدار بە وەرگرتنی باجی
سەرنرخ هاوکات لە گەڵ تۆماکردنی کۆمپانیاکە
ئەرکدار بوونی خۆیان لەمەڕ وەرگرتنی باجی
سەرنرخ رادەگەیەنن .لەو کاتەدا هەروەها
رۆژی دەسپێکردنی ئەرکداربوون بۆ دانی
باجی سەرنرخ رادەگەیەندرێت .دەبێ تهنانهت
لەوکاتەشدا کە کۆمپانیاکە بە پێی یاسا ئەرکدار

بە دانی باجی سەرنرخ نیە واتە کاتێک کە
داهاتی سااڵنەی لە خوارەوەی  8500یورۆیە
خۆی ب ۆ وەرگرتنی باجی سەرنرخ تۆمار
بکات .کۆمپانیای تۆمارکراو دەتوانێ باجێک کە
بابەتی کڕینی کەلوپەل و پێویستیەکانی داویە لە
قەرزەکانی باجی خۆی کەمی بکاتەوە.
گەر کۆمپانیای بیانی لە فینالند شوێنێکی دیاری
کراوی هەبێت ،ئەرکدار بە تۆمارکردن و دانی
باجی سەرنرخە .کۆمپانیا بیانیەکانیش وەک
کۆمپانیا فینالندیەکان لە ریزی ئەو کۆمپانیانەی
کە باجی سەرنرخ وەردەگرن تۆمار دەکرێن.
کۆمپانیای بیانیش دەتوانێ لە فینالند داوای
تۆمارکران بە ئەرکداری کۆکردنەوەی باجی
سەر نرخ بکات .لە هەندێک هەلومەرجی
تایبەتیدا کۆمپانیای بیانی هەمیشە ئەرکدار بە
دانی باجه.
گەر کاسبکار پێی وایە کە ئەرکدار بە دانی
باج نیە ،دەبێ ل ه فۆرمەکەدا بەشی
”Ei katso olevansa
”arvonlisäverovelvollinen
واتە (خۆی بە ئەرکدار بە دانی باجی سەرنرخ
نازانێ) هەڵبژێرێ و هۆی ئەوە کە بێ باج کار
دەکات شی بکاتەوە.
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ژمێریاریی و راپۆرتی دارایی سااڵنە
بە پێی یاسای ژمێریاریی هەموو کۆمپانیاکان
ئەرکدار بە کاری ژمێریارین .باشتر وایە
کۆمپانیاکە لە ژمێریاریی دەرەوەیی کەڵک
وەرگرێ بۆ ئەوەی کە بۆ خۆی تیشک بخات ه
سەر بەدەستهێنانی داهات.

ژمێریاریی رۆژانە

ژمێریاریی رۆژانە کە لە ماوەی ساڵی
داراییدا تۆمار دەکرێ لە سەر بنەمای
پهڕاوهکان ئەنجام دەدرێت .پهڕاوهکان بریتین
لە حهسێبی فرۆش ،حهسێب و پهڕاوهکانی
کڕین ،بژاردنی هەقدەست و راپۆرتی ژمارە
حهسێبی بانکی .کاسبکاری پسپۆڕ دەتوانێ
شێوەیەکی ساکاری ژمێریاریی بەکار ببات
گەر وا بیهەوێ .ژمێریاریی ساکار بریتیە لە
نووسینی داهات و دەرکەوتی کۆمپانیاکە.
ژمێریاریی دووقات بەو واتایەیە کە هەموو
چاالکیەکی دارایی لە دوو ستووندا واتە
 debetحهسێبی بانکی و  kreditحهسێبی
بڕوادار دەنووسرێت.
لەو سااڵنەی کۆتاییدا کاروباری بەڕێوەبردنی
ئابووری و دارایی رۆژ لە گەڵ رۆژ بەرەو
شێوەی ئهلێکترۆنیک گۆڕاون و کاغەز کەمتر
لە جاران بەکار دەبردرێت .حهسێبهکان
دەکرێ بە شێوەی ئهلێکترۆنی بنێردرێ و
وەرگیرێ و بەو شێوەیە راپۆرتی مانگانەی
بانکیش بە شێوەی ئهلێکترۆنی دەست
دەکەوێت.

ساڵی دارایی

بە شێوەی ئاسایی ساڵی دارایی کۆمپانیا 12
مانگە .یەکەم ساڵی دارایی دەتوانێ زیاتر
لە  12مانگ بێت بەاڵم ناتوانێ زیاتر لە
 18مانگ بێ .یەکەم ساڵی دارایی دەتوانێ
هەروەها کورتتر لە  12مانگ بێت .ساڵی
دارایی کۆمپانیا دەتوانێ شتێکی دیکە جگە لە
ساڵی رۆژمێری بێت (بۆ نموونە 1ی ئاپریل
بۆ 31ی مارس) .گەر کاسبکاری پسپۆڕ
شێوەی ساکاری ژمێریاری بەکار ببات
ساڵی دارایی ئەو هەمیشە ساڵی رۆژمێر ه
واتە (1ی جانیوهر بۆ 31ی دیسامبهر).
کاسبکاری پسپۆڕ بە گشتی خاوەنی چاالکی
بازرگانی کەمترە چونکە کاروچاالکی ئەو
لەسەر بنەمای پسپۆڕی و شارەزایی خۆی
دامەزراوە و پێویست بە دهسمایهدانانی زۆر
ناکات.
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باشتر وایە کۆمپانیاکە لە
ژمێریاریی دەرەوەیی کەڵک
وەرگرێ بۆ ئەوەی کە بۆ
خۆی تیشک بخات ه سەر
بەدەستهێنانی داهات.

نووسینگەی ژمێریارەکان

بازرگان دەبێ هەموو جارێ لە خزمەتەکانی
کۆمپانیای ژمێریاری کەڵک وەرگرێ بۆ
ئەوەی بتوانێ تیشک بخات ه سەر زیادکردنی
داهاتی کۆمپانیاکەی .بە گشتی نووسینگەی
ژمێریاریەکان شارهزای بواری یاسایی
ژمێریاریی ،باجی سەرنرخ و باجی
کۆمپانیاکانن .لە کاتی پێویست دا کۆمپانیای
ژمێریاریی دەتوانێ هەقدەستەکان و
ژمێریاریی هەقدەستەکانیش حهسێب بکات.
بۆ کۆمپانیای بچووک شارهزایی لە داڕشتنی
پالنی داهات و دەخڵی رۆژانە زۆر گرنگە .لە
هەڵبژاردنی نووسینگەی ژمێریاریدا واچاکە
هەموو ئەو خااڵنەی سەرەوە باس کراو
لەبەرچاو بگیرێ .بۆ زانیاریی زیاتر سەردانی

ماڵپەڕی www.taloushallintoliitto.fi
بکەو لەوێ  Tilitoimiston asiakasو
 Ostajan opasهەڵبژێرە.

راپۆرتی دارایی سااڵنە

بەکۆتایی هاتنی ساڵی دارایی راپۆرتی دارایی
سااڵنە و راپۆرتی چاالکی کۆمپانیا ئامادە
دەکرێ .راپۆرتی دارایی سااڵنەی کۆمپانیای
بچووک بریتیە لە ژمێریاریی داهات و
دەرکەوت ،تەرازنامە و پاشکۆکانی راپۆرتی
ماڵی کۆمپانیا .هەموو ئەو بەڵگەنامانە دەبێ

پێڕەوی لە یاسای ژمێریاریی ،رێسای
شێوەی ژمێریاریی و یاسای و
رێساکانی وردی کۆمەڵگاکان بکەن.
دەستەی بەڕێوەبەری کۆمپانیا یان
کۆمپانیای هەرەوەزی ،بەرپرسانی
کۆمپانیا هاوبەشەکان یان خاوەنی
کۆمپانیای تایبەت راپۆرتی دارایی و
چاالکی سااڵنە بە واژۆی خۆیان پەسەند
دەکەن .گەر کۆمپانیاکە چاوەدێری ماڵی
هەبێ ئەو چاوەدێریی بەسەر راپۆرتی
ماڵیەکە دەکات و راپۆرتی چاوەدێریی
ماڵی دەنووسێت.
لە کۆمپانیا شەریکەبەشەکان چاوەدێرانی ماڵی
راپۆرتی دارایی سااڵنە یان لە کۆبوونەوەی
سااڵنەی کۆمپانیا یا خود بە نووسراوە
پەسەند دەکەن .لە کۆمپانیا هەرەوەزیەکاندا
ئەندامان راپۆرتی ماڵی و راپۆرتی چاالکی
سااڵنە لە کۆبوونەوە یان بەنووسراوە پەسەند

کاسبکاری پسپۆر

بازرگان:

 )1گەر شێوەی ژمێریاریی
ساکار بەکار ببات
ساڵی دارایی دەبێ ساڵی
رۆژمێری بێت.

دەبێ ژمێریاریی دووقات ئەنجام
بدات .ساڵی دارایی دەتوانێ شتێکی
دیکە جگە لە ساڵی رۆژمێری بێت.

 )2گەر ژمێریاریی دووقات بێ
ساڵی دارایی دەتوانێ شتێکی دیکە
جگە لە ساڵی رۆژمێری بێت.

بۆ نموونە :ساڵی دارایی لە سهرهتای
رەشەمەو ه دەست پێ دهکات و بە
رێبەندان کۆتایی پێدێت.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

دەکەن .لە کۆمپانیا هاوبەشەکاندا پێویست بە
کۆبوونەوەی فەرمی ناکات ،چونکە کەسانی
بەرپرسیار راپۆرتی دارایی واژۆ دەکەن.
هەمان شێوە لە کۆمپانیا تایبەتیەکانیشدا رەچاو
دەکرێت.

چاوەدێری دارایی

کۆمپانیا هاوبەشە گشتیەکان ،کۆمپانیای
هاوبەش بە بەرپرسایەتی سنووردار و
کۆمپانیای شەریکەبەشی و کۆمپانیای
هەرەوەزی دەبێ چاوەدێری داراییان
هەبێت .کۆمپانیای تایبەتی واتە کاسبکار
و بازرگانی تایبەت پێویست ناکات
چاوەدێری داراییان هەبێت.

بە پێی یاسای چاوەدێری دارایی کۆمپانیا
بچووکەکان پێویستیان بە چاوەدێری دارایی
نیە گەر لە ساڵی دارایی چاالکی کۆمپانیا
و ساڵی بەرلەوە یەکێک لە مەرجەکانی
خوارەوە دابین نهکرابێت:
)1ئاکامی کۆتایی تەرازنامە زیاتر لە
 100000یورۆ بێت
)2فرۆشی سااڵنە یان بەرانبەری
زیاتر لە  200000یورۆ بێت یان
)3بەشێوەی نێونجی سێ کەس لە
کۆمپانیاکە کار بکەن.
لەو کۆمپانیانەی کە سنوورەکانی سەرەوە
تێپەر دەکرێن دەبێ چاوەدێری ماڵییان هەبێت.
لە پەیمانی دامەزراندنی کۆمپانیا و رێسای
ناوخۆیی کۆمپانیادا دەکرێ چاوەدێری ماڵی
دیاری بکرێت ،تەنانەت گەر بەپێی یاسا
پێویست بە چاوەدێریی دارایی نەکات .گەر
ههرچۆن بێت مەبەست ئەوە نیە چاوەدێری
دارایی دیاری بکرێ ،پێویست ناکات لە
رێساکەشدا بنووسرێت.
گەر بڕیاردرا کە چاوەدێری دارایی
هەڵبژێردرێ دەبێ ههلبژێردراوهک ه بە پێی یاسا
بڕوانامەی  KHTیان HTMی هەبێ یا خود
ئەندامی کۆمەڵگای چاوەدێرانی دارایی (KHT
یان  )HTMبێت.

زانیاریی زیاتر لە ماڵپەڕی

www.tem.fi/tilintarkastus

دەدۆزرێتەوە.
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باجی داهات و باجی سەر نرخ
کۆمپانیا باجی داهات بەپێی داهاتی کۆمپانیاکە
دەدات .باجی داهات یان وەک باجی پێشوەخت
یان باجی دواکهوتوو و یان تەواوکەرەوەی
باجی پێشوەخت دەدرێت .شێوەی کۆمپانیا
باجدانەوەی داهات دیاری دەکات.
باجی سەرنرخ بە گشتی مانگێ جارێک بە پێی
داهات و دەرکەوت حهسێب دەکرێت .شێوەی
کۆمپانیا لە باجی سەرنرخ دا شوێندانەر نیە.
لە باجی داهاتدا کاسبکار لەوانەیە هەم باجی
داهاتی کاری و هەم باجی سەرمایە بدات.
داهاتی سەرمایە بریتیە لە فرۆشی موڵک و
ماڵ ،داهات لە کرێ و دهرکهوتی سهرمایه.
ئەو جۆرە داهاتانە بریتین لە بۆ نموونە
داهاتی بەهرەکان ،کرێ ،قازانجی دانەوە و
هەروەها قازانجی وهبهرهێنان لە کۆمپانیا
گشتیەکان و بازاڕی بۆرس .هەروەها بەشێک
لە داهاتی کۆمپانیای تایبەت ،کۆمپانیای
هاوبەشی گشتی و کۆمپانیای هاوبەش بە
بەرپرسایەتی سنووردار و داهات لە بەشی
کۆمپانیای هەرەوەزی هەروەها قازانجی
بەدەستهاتوو لە کۆمپانیای شەریکەبەشی
بە داهاتی سەرمایە دەژمێردرێن .بەپێی
سەرمایەی کۆمپانیاکە رادەی داهاتی سەرمایە
دیاری دەکرێت .باجی داهاتی سەرمایە
هەمیشە  %28ی داهاتەکەیە.
داهاتی کاری بریتیە لە بۆ نموونە
هەقدەستی مانگانە ،مافی خانەنشینی،
بەرژەوەندیەکاریەکان (بۆ نموونە بەرژەوەندی
خانووی کرێکار) و قەرەبوو (بۆ نموونە
قەرەبووی بێکاری) .باجی داهاتی کاری بە
شێوەی بەرەو پێش یان پرۆگرێسڤە واتە
بەپێی بەرزبوونەوەی رادەی داهات ،رادەی
باجەکەش بەرز دەبێتەوه .بە واتایەکی دیکە
ئەو کەسانەی داهاتی زۆرتریان هەیە باجی
زیاتر لەو کەسانەی کە داهاتی کەمتریان هەیە
دەدەن .باجی داهاتێک کە وەردەگیرێ باجی
دەوڵەتی ،باجی شارەوانی و هەروەها لەوانەیە
باجی ئەندامەتی لە کلیسا لەخۆی بگرێت.
رادەی باجی شارەوانی و کلیسا گرێدراوە
بە رادەی باجێک کە شارەوانیەکان یا
کلیساکان دیاریان کردووە .هەروەها لە گەڵ
باجی داهات پارهی ئینشورانسی خانەنشینی
کاسبکار واتە  YELدەدرێت کە %1,19ی
داهات و پارهی خزمەتە تەندروستیەکان و
 %0,92پارهی هەقدەستی رۆژانەی ه (بۆ ساڵی
.)2011
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باجی داهاتی کاری لە شێوە
جۆراوجۆرهکانی کۆمپانیاکاندا
کاسبکاری تایبەتی ()toiminimi
داهاتی کۆمپانیای تایبەتی وەک داهاتی
تایبەتی خاوەن کۆمپانیا یان کاسبکار
دەبیندرێ و باجی داهات لێی وەردەگیرێ.
بەشێک لە داهاتی کۆمپانیا داهاتی سەرمایە
و بەشێکی دیکەش داهاتی کاریە .داهاتی
کۆمپانیا بە پێی سەرمایەی تەواوی
کۆمپانیاکە بەسەر داهاتی کار و داهاتی
سەرمای ه دابەش دەکرێ (سەرمایەی تەواو
= موڵک و مالی کۆمپانیا – قەرزەکانی
کۆمپانیا) .داهاتی سەرمایە  %20داهاتی
تەواو ساڵی پێشووی داراییە و ئەوی دیکە
بە داهاتی کار حهسێب دەکرێت .کاسبکار
دەتوانێ هەڵبژێرێ کە بۆ نموونە تەنیا
%10ی داهاتەکە داهاتی سەرمایەیە یا
خود هەموو داهاتەکە داهاتی کاریە .داهاتی
سەرمایەی کۆمپانیای تازەدامەزراو بە پێی
سەرمایەی تەواوی کۆمپانیا لە کاتی کۆتایی
ساڵی دارایی حهسێب دەکرێت.
گەر هاوسەران لە کۆمپانیادا پێکەوە کار
بکەن ،داهاتی کۆمپانیا بەسەر دووبەش
دابەش دەکرێن .داهاتی کاری بەپێی رادەی
کاری هاوسەران بەسەریان دابەش دەکرێ و
بەشی داهاتی سەرمایەش بە پێی سەرمایەی
تەواو حهسێب دەکرێت.
لە داهاتی سەرمایە  %28باج کەمدەکرێتەوە.
بۆ داهاتی کاریش داهاتی گشتی کاسبکار
حهسێب دەکرێ و بەپێی باجوەرگرتنی
بەرەوپێش باجی داهاتی کاری کاسبکار
دەژمێردرێت.

کۆمپانیای هاوبەشی گشتی و هاوبەشی
بە بەرپرسایەتی سنووردار
لە کۆمپانیای هاوبەشی گشتی و هاوبەش
بە بەرپرسایەتی سنووردار باج وەرگرتن
جیاواز نیە .ئەو کۆمپانیانە راپۆرتی باجی
خۆیان رادەگەیەنن و بەپێی ئەو ه باجی
داهاتی کۆمپانیا گەر پێویست بە دانی بێت
دەژمێردرێت .ئەم داهاتە لەسەر هاوبەشەکان
وەک داهات دابەش دەکرێ کە ئەوانیش لەو
داهاتە باج دەدەن .لە بەرانبەردا هاوبەشەکان
باجی کاری خۆیان یان ئەو قازانجەی کە لە
کۆمپانیاکەوە پێیان گەیشتووە نادەن.

بەشێک لە داهاتی هاوبەشی کۆمپانیاکە بە
داهاتی کاری و بەشێکیش بە داهاتی سەرمایە
حهسێب دەکرێت .بەشی داهاتی هاوبەش بە
پێی دارایی تەواوی ساڵی رابردوو و بەپێی
رادەی بەشی هاوبەش لەو سەرمایەیەدا
بەسەر داهاتی کاری و داهاتی سەرمایە
دابەش دەکرێ.
باج ل ه نرخی %28ی داهاتی سهرمای ه
حهسێب دهکرێت .بهشی داهاتی دهستهبهرکراو
به دیکهی داهاتی دهستهبهرکراوی شهریک
زێده دهکرێت ،و شهریک باجی داهاتی
دهستهبهرکراوی گشتی ب ه پێی خشتهی باجی
بهرهوپێش دهدات.
شهریکی بێ مافی دهنگدان ل ه شهریکایهتیهکی
سنوورداردا ،ب ه گشتی بههۆی شهریکی
له سهرمایهی دانراو لهالیهن ئهوهو ه
بهرژهوهندی وهردهگرێت.

کۆمپانیای خاوهن بهرپرسایهتی
سنووردار
کۆمپانیای خاوهن بهرپرسایهتی سنووردار
بەشێوەی سەربەخۆ ئەرکی باج دانەوەی
هەیە .ئەمە بەو واتایە دێت کە داهاتی
کۆمپانیاکە وەک داهاتێک کە بە شێوەی
تاک باجی لێوەرگیرێ حهسێب دەکرێ
و پێوەندیەکیان بە رادەی باجی خاوەن
بەشەکان نیە .لەکاتی ئێستادا باجی کۆمپانیا
هاوبەشەکان  %26داهاتی کۆمپانیاکەیە.
هاوبەشەکانی کۆمپانیای سنووردار دەتوانن
پار ه لە کۆمپانیا بەشێوەی قازانجی بەش یا
خود هەقدەست وەرگرن .هەروەها کۆمپانیا
دەتوانێ قەرز بە هاوبەش بدات ،بەاڵم ئەو
قەرزە وەک دهاتی سەرمایە حهسێب دەکرێ
گەر تا کۆتایی ساڵەکە نەدرێتەوە .ناتوانرێ
بە بێ باج پار ه لە کۆمپانیای سنووردار
هەڵبگیرێت.
کۆمپانیا دەتوانێ قازانجەکە وەک سوودی
سااڵنە لە نێوان هاوبەشەکان دابەش بکات.
باجی قازانجەکان گرێدراوە بە رادەی
بەشەدراوەکان و بە نرخی بیرکاری بەشەکە.
نرخی بیرکاری بەشەکە بە پێی سەرمایەی
تەواوی کۆمپانیا حهسێب دەکرێی .گەر
کۆمپانیا قازانجە بەش کەمتر لە %9ی
نرخی بیرکاری کۆمپانیاکە بدات ،پارهی
قازانج تا  90000یورۆ بۆ خاوەن بەش
بە بێ باج حهسێب دەکرێ .لەو بەشەی لە

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

 90000زیاترە  %70وەک داهاتی سەرمایە
و  %30وەک داهاتی بێ باج حهسێب
دەکرێ .گەر کۆمپانیا زیاتر لە %9ی نرخی
بیرکاری قازانجەبەش دابەش بکات%70 ،ی
قازانجەبەشەکە بە داهاتی سەرمایە کە دەبێ
باجی لێبدرێ حهسێب دەکرێت و  %30بە
داهاتی بێ باج.

نموونەی باجوەرگرتن لە داهاتی کاسبکار لە کۆمپانیای تایبەتیدا
سەرمایەی تەواو  15000ئێورۆ

 -خەرجەکان  15000ئێورۆ

تۆمارکردن بۆ باجی پێشوەخت

کەس یان کۆمپانیایەک کە کاری بازرگانی
دەکات لە دەزگای بەڕێوەبەری باجوەرگرتن
لە باجی پێشوەخت تۆمار دەکرێت .کەسێک
کە قەرزی باجدانەوە یان کێشەی باجدانەوەی
نەبێ دەتوانێ لە باجی پێشوەخت تۆمار بکرێت.

کە کاسبکار لە باجی پێشوەخت تۆمار کرا،
ئەو کەسەی کە کاری پێدەسپێرێت پێویست
ناکات باجی پێشوەخت لەو پارەی کە بە
کاسبکار دەدات کەم بکاتەوە .تۆمارکردنی
بۆ باجی پێشوەخت کاردانەوەی هەیە لەسەر
کەم کردنەوەی باجی ئابووری بنەماڵە،
کە بۆ مشتەری کاسبکار قبووڵ دەکرێ.
کەمکردنەوەی باجی بنەماڵە کاتێک قبووڵ
دەکرێ کە ئەو کۆمپانیایەی هەقدەست
وەردەگرێ بۆ باجی پێشوەخت تۆمار کرابێت.
زانیاریی لەمەر تۆمارکران یان نەکرانی
کۆمپانیا لە باجی پێشوەخت دەکرێ بە بەالش
لە رێگای بانکی گشتی زانیاریی کۆمپانیاکانی
فینالندی  (www.ytj.fi) YTJیا خود لە
فەرمانگەی بەرێوەبەری باجدانەوە بەدەست
بهێنرێ.
کاسبکارێک کە کۆمپانیاکەی بۆ باجی
پێشوەخت تۆمار کراوە بۆخۆی ئەرکی دانی
باجی مانگانە بەڕێوە دەبات .هاوکات لە گەڵ
تۆمارکردنی کۆمپانیاکە ،بۆ باجی پێشوەختیش
تۆمار دەکرێن ،کە دەبێ فرۆشی ساڵی یەکەمی
چاالکی کۆمپانیا مەزەندە بکرێت .نووسینگەی
باجوەرگرتن بە پێی مەزەندەی داهاتی
سااڵنەی کۆمپانیاکە باجی سااڵنەی کۆمپانیا
دیاری دەکات و بەڵگە و حهسێبی باج دان
بۆ کاسبکار دەنێرێت .گەر داهاتی سااڵنەی
کۆمپانیا زۆر جیاواز بوو لەوەی کە پێشبینی
کراوە کاسبکار دەتوانێ داوای گۆرینی رادەی
باج یا خود هەڵگرتنی باجی پێشوەخت بکات.
گەر راپۆرتی سااڵنە نیشان بدات کە باجی
کەمتر دراوە دەکرێ باجەکە بە باجی تەواوکەر
بدرێتەوە .باجی پێشوەخت و باجی تەواوکەری
پێشوەخت لە راپۆرتی سااڵنەی کۆمپانیادا
لەبەرچاو دەگیردرێت.

 +فرۆشی سااڵنە  40000ئێورۆ

داهاتی کۆمپانیا کە دەبێ دابەش
بکرێ  25000ئێورۆ

داهاتی کار  22000ئێورۆ
باجی داهات  22000 x %ئێورۆ

نووسینگەی باجوەرگرتن دەتوانێ ناوی
کۆمپانیا لە ریزی باجی پێشوەخت دەربکات
گەر کۆمپانیاکە ل ه ئەرکی باجدانەکە یا خود
ئەرکی دیکەی ژمێریاری و یان ئەرکەکانی
دیکەی پێوەندیدار بە باجدانەوە خۆی
ببوێرێت.

ژمارە حهسێبی باج

لە ساڵی  2010بهدواوه ژمارە حهسێبی
باج بەکار هێنراوە .هەموو ئەو باجانەی کە
لەالیەن کاسبکارەوە ئەنجام دەدرێن (واتە
ئەو باجانەی کە کاسبکار دهگرێته بهر) جگە
لە هێنانوبردنی سەرمایە بە راگەیاندنی
وەرزانە ( )kausiveroilmoitusبە
نووسینگەی باج رادەگەیەندرێت .باجەکانی
ئەنجامی چاالکی کاسبکار بریتین لە باجی
سەر نرخ ،باجی پێشوەخت و پارهی
ئینشورانسی کۆمەاڵیەتی.

داهاتی سەرمایە 3000 = 15000 x % 20
باجی داهاتی سەرمایە  x 3000 % 28ئێورۆ

گەر فرۆشی سااڵنەی رۆژمێری کۆمپانیاکە
النی زۆر  50000یورۆ بێ ،باجی سەر نرخ،
باجی پێشوەخت ،ئینشورانسی کۆمەاڵیەتی
خاوەن کار و باجی داهات دەکرێ وەرزێ
یەکجار بدرێت واتە هەرسێ مانگ جارێک
باجەکە بدرێت.
گەر فرۆشی سااڵنە النی زۆر  25000یورۆ
بێت کاسبکار دەتوانێ لە ساڵی رۆژمێریدا
تەنیا یەک جار باجەکە بدات .بهرههمهێنهرانی
بەرهەمی سەرەتایی و هەروەها هونهرمهندان
ساڵێ جارێک بە بێ لەبەرچاوگرتنی داهاتی
سااڵنەیان باج دەدەن.

بۆ زانیاریی زۆرتر سەردانی ماڵپەڕی
 www.vero.fi/verotiliohjeetبکە.

باجی وەرزانە مانگێ جارێک رادەگەیەندرێ
و باجە ناڕاستهوخۆکانیش مانگێ جارێک
دەدرێن .کۆمپانیای بچووک دەتوانێ
ماوەیەکی درێژتر بۆ دانی باجەکە هەڵبژێرێت
گەر بەشێوەی رێکوپێک رادەی باجەکەی
رابگەیەنێت.
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باجی سەر نرخ

باجی سەر نرخ باجی بەکاربردنە،
کە فرۆشیار بە نرخی کەلوپەل یان
خزمەتگوزاریی زیاد دەکات .مەبەست ئەوهیە
کە بەکارهێنەر لە کۆتاییدا باجی سەر نرخ
بداتەوە .لە مامەڵەی نێوان کاسبکاراندا ئەو
کاسبکارەی کە بەرهەم یان خزمەتی لە
کاسبکاری دیکەی کڕیوە ،باجی سەر نرخ
دەتوانێ لە ژمێریاری خۆیدا کەم بکاتەوە.
ئەوە کاتێک ئەنجام دەدرێ کە بەرهەمەکە بۆ
کاری باجی سەرنرخ بەکار ببردرێت.
هەموو ئەو کەسانەی کە لە چوارچێوەی
کۆمپانیادا بەرهەم یان خزمەت پێشکەش
دەکەن ئەرکداری باجی سەرنرخن .فرۆشی
خزمەت بریتیە لە بۆ نموونە پێشکەش کردنی
خواردن و خواردەمەنی ،راوێژکاریی یان
خزمەتی گواستنهوه.
لە رێکەوتی 1.10.2010بهدواوه باجی
سەرنرخی زۆربەی خزمەتگوزاریی
وبەرهەمەکان %23ە .باجی سەرنرخی
کەلوپەلی خواردەمەنی و خواردنی
بوونەوەران %13ە .ئێستا باجی
سەرنرخی خزمەتگوزاریەکانی رێستۆران
و چێشتخانەش %13ە .بەاڵم باجی
سەرنرخی مادە ئەلکۆهۆلیەکان و جگەرە
لە دووکان و شوێنە گشتیەکان %23ه.
باجی سەرنرخی کتێب و پەرتووک،
دەواودەرمان ،خزمەتە وەرزشیەکان ،فیلم
و سینەما ،هێنانوبەرنی کەسەکان ،خزمەتە
هۆتێلداری و مێوانداریەکان ،کولتوور و
چاند و خۆشڕابواردن و تەلەڤیزیۆن %9ە.
باجی سەرنرخی خزمەتەکانی سەرتاشخانە،
شوێنکاری چاکهوکردنهو ه و خزمەتەکانی
هێنان و بردن هەروەها کەم کراونەتەوە
و تا کۆتایی ساڵی  2011ئەو باجە %9ی
نرخەکەیە .چاکهوکردنهو ه دووچەرخەر
و پایسکێلەکان ،پێاڵودروویی ،دروومانی
کەلوپەلی پێستی و هەروەها جلوبەرگ
دروویی بە چاکهوکردنهوهی بچووک حهسێب
دەکرێن .کاسبکار پارهی باجی سەرنرخ
حهسێب دەکات و بە دەوڵەتی دەداتەوە.
فرۆشی بەرهەم و خزمەت بە گشتی بەباجی
سەرنرخەوەیە .ئەو بەشانەی کە باجی
سەرنرخ لێیان وەرناگیرێ لە یاسادا دیاری
کراون .ئەوانە بۆ نموونە فرۆش و کڕینی
خانووبەرە و بەشە شەریکە لە خانووبەرە،
خزمەتەکانی تەندروستی و هەروەها خزمهت ه

34

باجی داهاتی کۆمپانیای شەریکە بەشی
چاالکی کۆمپانیای شەریکەبەشی
فرۆشی سااڵنە – دەرکەوتەکان = قازانج

هەقدەستی مانگانە
(خەرجەکان)
( %ی باجی خشتەکە)

%26ی وەک باجی
کۆمەڵگایی دەدرێت

دابەشکردنی قازانج

 %9دارایی تەواو

.)١تا  90000ئێورۆ بێ باجە
.)٢بەشە دارایی زیاتر لە 90000ئێورۆ
ئا).لە  %30بێ باجە
ب) %70.وەک داهاتی سەرمایەیەکە ،کە
دەبێ باجی لێبدرێت.

کۆمهاڵیهتیهکانن .گەر کۆمپانیا تەنیا ئەو
خزمەت و بەرهەمانە بفرۆشێ کە باجی
سەرنرخی لێوەرناگیرێ ،کۆمپانیاکە ئەرکدار
بە باجی سەرنرخ نیە.
گەر داهاتی سااڵنەی کۆمپانیا کەمتر لە 8500

یورۆ بێت پێویست ناکات خۆی بە ئەرکدار
بە باجی سەرنرخ رابگەیەنێت .بە قازانجی
کاسبکارە کە لە مەزەندە کردنی رادەی
داهاتی کۆمپانیاکەدا واقێعبین و ریالیست بێت.
گەر رادەی فرۆشی سااڵنە لە  8500یورۆ
تێپەر بوو ،تهنانهت ئهگهر کاسبکار فرۆشی
پهتی کهمتر مهزهند ه کردبێت ،ئهو دەبێ
باجەکە پاشوەخت لە سەرەتای دەسپێکی
کۆمپانیاکەوە بداتەوە .هەروەها لە کاتی وادا

لە کۆمپانیای شەریکە
بەشی دا دەکری بڕیار
بدرێ:
 )١قازانجی بەشەکان
دابەش بکرێن
 )٢پووڵەکە لە کۆمپانیادا
بمێنێ = سەرمایەی
کۆمپانیا زیاد بکرێ

گەر قازانجەکان زیاتر لە %9
دابەش بکرێن

 %30.)١بێ باجە
 %70.)٢داهاتەکە بە پێی باجی داهات
ماڵیاتی لێی کەم دەکرێتەوە.

دەبێ سوودی وەدرەنگ کەوتنیش بداتەوە.
کاسبکار دەتوانێ داوای تۆمارکردن لە باجی
سەرنرخ بکات تەنانەت گەر فرۆشی سااڵنەی
کەمترلە  8500یورۆ بێت.
گەر داهاتی سااڵنەی کۆمپانیاکە کەمتر
لە  22500یورۆ بێت ،کاسبکار لە باجی
سەرنرخ ئاسانکاری و یارمەتی وەردەگرێ.
گەر داهاتی سااڵنەی کۆمپانیا النی زۆر
 8500یورۆ بێت ،تەواوی باجی سەرنرخی
سااڵنەی پێدەبەخشرێتەوە .گەرداهاتی سااڵنە
النیکەم  8500و کەمتر لە  22500یورۆ بێت
رادەی کەمکردنەوەی باج یان بەخشینەوەی
باج بەشێوەی خوارە حهسێب دەکرێت:

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

) - 8 500فرۆشی سااڵنە)  xباج
باج -
14 000
بۆ نموونە :فرۆش سااڵنە  19000یورۆیە
و باجی سەرنرخێک کە دەبێ بدرێ 3426
یوریە .بەخشینی باجەکە بەو شێوەیە حهسێب
دەکرێ (( x 3426) : )19000 – 8500
 14000 = 2569,50یورۆ و ئەمەش لە باج
کەم دەکرێتەوە .رادەی پارەیەک کە لە باجهو ه
دەبەخشرێ  856,50یورۆ یە.

مانگ

بە باج

بێ باج

باج

6 150
1 845

5 000
1 500

1 150
345

فرۆش
کڕینەکان
ڕادەی باجێک کە دەبێ بدرێت

%23

e 805

گەر ئەرکداری باجی سەر نرخ لە کۆمپانیایەکی
دیکە کەلوپەل یان خزمەت بکڕێ و باجی
سەرنرخی پێدەدا ،ئەو دەتوانێ ئەو ڕادەیەی
باجی سەرنرخ لە باجی سەرنرخێک کە دەبێ
بۆخۆی بیدا کەم بکاتەوە .ئەم کارە کاتێک
دەکرێ کە خزمەتەکان یان بەرهەمەکان بۆ
کۆمپانیاکە بەکار ببردرێت .لە کڕینەکان ئەوکات
دەبێ پهڕاوهیهک هەبێ کە رادەی باجەکەی تێدا
دیاری کرابێت.
لە پێوەندی لە گەڵ باجی سەرنرخی کەلوپەلی
هاوردە لە بازاڕی نێونەتەوەیی و دهرچوو بۆ
بازاری نێونەتەوەیی یاسای تایبەتی داڕێژراوە.
لەو پێوەندیەدا وا چاکە لە فەرمانگەی باج
پرسیار بکرێ یا خود لە گەڵ ژمێریاری
کۆمپانیا راوێژ بکرێت.
زانیاریی زیاتر لە پێوەندی لە گەڵ باج وەرگرتن
لە ماڵپەڕی  www.vero.fiدەدۆزرێتەوە.

35

بیمەکان
بەر لە تۆمارکردنی کۆمپانیا واچاکە
روونبکرێتەوە چ جۆر بیمەگەلێک کۆمپانیا
و کاسبکار پێویستیانە .واچاکە بازرگان
ریسکەکانی پێوەندیدار بە کاری بازرگانی
لە گەڵ شەریکەی بیمە لێکبداتەوە بۆ ئەوەی
بتوانێ بە بیمە کردن ئەو ریسکانە کەم
بکاتەوە.
تەنیا بیمەی ناچاری (مەجبووری) کاسبکار
بیمەی خانەنشینی ،بیمەی کۆمەاڵیەتی
کاسبکار  YELە گەر رادەی داهاتی کاری
کاسبکار لە  6896,69ئێورۆ لە ساڵدا (ساڵی
 )2011زیاتر بێت و کاری کاسبکاری زیاتر
لە چوار مانگی خایاندبێت.
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بیمە دڵخوازەکان بۆنموونە
بریتین لە:

ئینشورانسی دڵخوازانەی رووداوی کاسبکار
•هەروەها کاتی سەربەست لە خۆی دەگرێتەوە
•لە باجی سااڵنەدا بۆ کاسبکار حهسێب
دەکرێ
ئینشورانسی کۆتایی پێهێنان
•مەبەست ئەوهیە کە داهاتی کاسبکار لە
کاتێکدا کە ناچار بە کۆتایی پێهێنان بە
کۆمپانیاکە بێت مسۆگەر بکرێت.
ئینشورانسی بەرپرسایەتی
•لە هەلومەرجێکی تایبەتیدا قەرەبووی ئەو
زیانانەی کە بەکەسی تر گەیشتووە دەکاتەوە
و هەروەها قەرەبووی روونکردنەوەی
زیانەکان و خەرجی لەوانەیی دادگا
•بەگشتی ئەو کەسەی کە داوای کار دەکات
بۆ نموونە لە خانووبەرەسازی و پاکوخاوێنی
و پاکژکردن دا داوای ئینشورانسی
بەرپرسایەتی دەکرێت.

ئینشورانسی پاراستنی ماف
•قەرەبووی پارهی پارێزەر و دادگا دەکات
لە کاتێکدا بە بۆنهی یەکێک لە هۆیەکانی
خوارەوە بن:
•پەیمانی جێبەجێکردن ،مامەڵە یان بەقەباڵە
گرتن و گرێبهستی قونتراتی
•کێشە لەسەر قەرز یان پارهیهک کە دەبێ
وەرگیرێت و بۆ دادگا ببردرێت
•لە کاتی دەست لە کار کشانەوە یان
کێشەی پێوەندیدار بە هەقدەستی
مانگانەوە
•لە کاتی کێشەی پێوەندیدار بە گرێبهستی
کرێی شوێنەکە.
موڵک و ماڵ و هەروەها شوێنی کارکردن
واچاکە ئینشورانس بکرێ لەبەرانبەر
دزین ،سووتان و زیانەکانی پێوەندیدار بە
بۆڕی ئاوەوە .داوای نرخی ئینشورانس لە
کۆمپانیاکانی ئینشورانسی جۆراوجۆر بکە
و بە وردی لەسەر مەرجەکانیان وردبەوە
و دوای ئەمە بڕیاری کۆتایی خۆت لەمەڕ
ئینشورانس بدە.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

بیمەی خانەنشینی کاسبکار
تەنیا بیمەی ناچاری کاسبکار بیمەی
خانەنشینی لەکار واتە  YELکە لە رێگای
کۆمپانیای بیمەی خانەنشینیەوە بیمە دەکرێت.
لە سەر بنەمای بیمەی خانەنشینی کاسبکار،
کاسبکار بیمەی بەتەمەنبوون ،پووڵی رۆژانەی
بیمەی نەتەوایەتی ( )Kela, www.kela.fiو
هەروەها پووڵی دایکێتی و دایکێتی تایبەت،
پووڵی باوکێتی و قەرەبووی رۆژانەی دایکێتی
یان پووڵی توانەبەخشی وەردەگرێ .رادەی
پووڵی خانەنشینی کاسبکار گرێدراو بە داهاتی
کاریی کاسبکارەوە هەیە .داهاتی خانەنشینی
 YELدەبێ بەرادەیەک بێت کە بە هەمان رادە
بەکەسێکی شارەزا لە هەمان کاردا بدرێت.
هەروەها قەرەبووی سندۆقی بێکاری کاسبکار
و پووڵی رۆژانەی کاسبکار لە سەر بنەمای
داهاتی  YELدیاری دەکرێن .بیمەی YEL

هەروەها شوێندانەرە لەسەر بیمەی-قەرەبووی
خانەنشینی بنەماڵە ،کاتێک دوای کۆچی دوایی
کاسبکار بە ئەندامانی بنەماڵەی دەدرێت .دەبێ
دەبێ کاسبکار چوار مانگ دوای دەستپێکی
کارەکەی بیمەی خانەنشینی کاسبکار واتە
 YELبکرێت.
تەنیا خاوەنداربوونی کۆمپانیا بەس نیە بۆ
ئەوەی کە کاسبکار ئینشورانس بکرێ ،بەڵکوو
دەبێ خاوەنی کۆمپانیا وەک کاسبکار کاریش
بکات .هەروەها شێوەی خاوەندارێتی و شێوەی
کۆمپانیاکان لەسەر ئەوهیە داخوا کاسبکار
پێویستی بە ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار
 YELیا خود ئینشورانسی خانەنشینی کرێکار
واتە  TyELهەیە یان نا.

•هەموو ئەوانەی کە لە فینالند
کاسبکارن و تەمەنیان لە نێوان
 18 – 67ساڵە لە چوارچێوەی
ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار
دەگونجێن.
•کاری کۆمپانیاکە بەبێ راوەستان
النیکەم چوارمانگی خایاندبێت.
•داهاتی مەزەندەکراوی سااڵنە النیکەم
 6896,69یورۆ بێت (ساڵی )2011
•رادەی پارهی ئینشورانسی
خانەنشینی کاسبکار  %21,6داهاتە
و بۆ کەسانی زیاتر لە  53ساڵ
.%22,9
•کۆمپانیای تازە  %25هەرزانی
بۆ ماوەی  48مانگی سەرەتایی
وەردەگرێ
•ساڵێ  6،1-2یان  12جار دەدرێت.

 YELواتە بیمەی خانەنشینی کاسبکار

کۆمپانیای تایبەت
()Tmi

کۆمپانیای
هاوبەش

هاوبەشی
خاوەن بەرپرسایەت

کەسێک کە لە پلەی بەرپرسایەتی دایە ،خاوەنی زیاتر
لە  %٣٠بەشەکان یا خود بە بناڵەکەیەوە خاوەنی
زیاتر لە  %٥٠بەشەکان یان دەنگەکانە.

کۆمپانیای هاوبەش
بە بەرپرسایەتی
سنووردار ()Ky

کۆمپانیای شەریکە بەشی

هاوبەشێک کە مافی
دەنگدانی نیە

کەسێک کە لە پلەی بەرپرسایەتی دایە ،خاوەنی %٣٠
لە بەشەکان یا خود بە بناڵەکەیەوە خاوەنی  %٥٠یان
کەمتر لە بەشەکانە و هەروەها بەشەکانی کەسێک کە لە
پلەی بەرزدا نیە

 TYELواتە بیمەی خانەنشینی کرێکار
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بیمەی بێکاری کاسبکار
کاسبکار دەتوانێ بەشێوەی دڵخواز ببێتە
ئەندامی سندۆقی بێکاری کاسباکران گەر
بیهەوێ قەرەبووی سهردهمی بێکاری خۆی
مسۆگەر بکات .لەوکاتەدا گەر بێت و کاسبکار
بە هۆی کۆتایی هاتن بە کاری کۆمپانیەکە
تووشی بێکاری بوو دەتوانێ داوای قەرەبووی
رۆژانە بکات .کاسبکار دەتوانێ ببێتە ئەندامی
سندۆقی بێکاری گەر رادەی داهاتی ئەو سااڵنە
(ساڵی  )2011النی کەم  8520ئێورۆ بێت.
داهاتی راگەیاندراو بە سندۆقی بێکاری کاسبکار
ناتوانی زیاتر لە داهاتی راگەیاندراو بە بیمەی
خانەنشینی کاسبکار بێت.
گەر کاسبکار ئەندامی سندۆقی کرێکارانە باشتر
وایە هەرکە دەستی بەکاری کاسبکاری کرد
ببێتە ئەندامی سندۆقی بێکاری کاسبکاران.
گەر لەماوەی چوارساڵدا  18مانگی بەردەوام
کاسبکار بووبێت و لەو ماوەیەدا هەقی
ئەندامەتی بە سندۆقی بێکاری کاسبکاران دابێت،
دوای بێکاری چاک وایە داوای قەرەبووی

38

رۆژانی بێکاری بکرێت .گەر کاسبکار لە
ئەندامەتی سندۆقی کرێکارانەوە ببێ بە
ئەندامی سندۆقی بێکاری کاسبکاران دەتوانێ
دوای دوانزە مانگ ئەندامەتی قەرەبووی
رۆژانەی بێکاری وەرگرێت.
کاری کۆمپانیاکە به تەواوبوو له قهڵهم
دهدرێت گەر کۆمپانیاکە کۆنکورس کرابێ
(بهرشکست بووبێت) یا خود کۆمپانیاکەی
فرۆشتبێت .کاسبکار مافی وەرگرتنی
قەرەبووی بێکاری هەیە گەر لە ماوەی
چوارمانگی رێکدا تەواوکات کاری کردبێت.
کاری کاسبکاری کۆتایی پێهێنراو ل ه ئهژمێر
دهدرێت کاتێک کاسبکار ئیتر پارهیی
ئینشورانسی خانەنشینی نادات و بە دەزگای
بەڕێوەبەری باج و تۆمارگەی کۆمپانیاکان
کۆتایی پێهێنانی کاری کۆمپانیاکەی و
فرۆشی ماڵ و موڵکی کۆمپانیاکەی یان خود
بەراوردی نرخی کۆمپانیاکەی بە سندۆقی
بێکاری راگەیاندبێت.

بڕیاردان لەمەر ئەوە کە داخوا کاسبکار
بەبێکار دەبیندرێت یا خود بە کەسێک کە کاری
کۆمپانیاکەی کۆتایی پێهێناوە لە نووسینگەی
کاروبازرگانی شوێنی ژیانی کاسبکار ،کە
کاسبکار خۆی لەوێدا بە بێکار راگەیاندووە
جێبهجێ دهکرێت.
زانیاریی زیاتر لە مەڕ ئینشورانسی بێکاری:
www.mol.fi
www.ayt.fi
www.syt.fi

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

بەکارگرتنی کرێکار
کاتێک کاسبکار دەستی بە دانی رێکوپێکی
هەقدەست کرد بە کرێکار ،دەبێ بۆ دەزگای
بەڕێوەبەری باج خۆی وهکو خاوەنکار
رابگەیەنێ لە رێگای پڕکردنەوەی فۆرمی تۆمار
یان فۆرمی گۆڕان لە کۆمپانیادا لە کاتێکدا
کە کۆمپانیاکە ژمارەی پێناسی خۆی هەبێت.
کە کۆمپانیاکە وەک خاوەنکار تۆمار کرا،
نووسینگەی باج رێنوێنی پێویست و ژمارە
حهسێبی باج و ئینسورانسی کۆمەاڵیەتی کرێکار
بۆ پارهدانی ئینشورانسهکان بۆ خاوەنکار
دەنێرێت.
ئەو خاوەنکارەی کە بەشێوەی رێکوپێک و
تا دوایی کرێکار دەگرێ ،دەبێ ئینشورانسی
خانەنشینی کرێکاران لە رێگای ئینشورانسی
تایبەتەوە رێک بخات .لە مانگی دووەمی
وەرگرتنی هەقدەستی کرێکار ،دەبێ کرێکار
ئینشورانس بکرێ .گەر کۆمپانیا لە ماوەی
شەش مانگدا  7518یورۆ (ساڵی )2011
هەقدەست بە کرێکار بدا و کرێکاری بەردەوام
لە کۆمپانیاکەدا کار نەکات ،کاسبکار خاوەنکاری
کاتییە .خاوەنکاری کاتیی پێویست ناکات
پەیمانی تایبەتی ئینشورانسی ببەستێت .لە
کاتێکی وادا خاوەنکار پارهی ئینشورانس تا
20ی مانگی دوای وەرگرتنی هەقدەستەکە
بە کۆمپانیای ئینشورانسێ کە بۆخۆی
هەڵیبژاردووە دەدات .هەروەها خاوەنکار
جاروبار دەبێ بۆ دانی پارهی ئینشورانسی
کرێکارەکان و باجی پێشوەخت بۆخۆی
دەستپێشخەری بکات و لە رێگای ژمارە
حهسێبی باجهکهو ه بە دەزگای بەڕێوەبەری
باجی بدات.
رێگای ئاسانتر لە هەقدەست دان بە کرێکار
ئەوەیە کە کۆمپانیاکە خزمەتە پێویستیەکان
لە کۆمپانیایەکی دیکەوە بەکرێ بگرێ.
کۆمپانیایەک کە کرێکار بەکرێ دەدا هەقدەستی
کرێکار و هەموو خەرجەکانی پێوەندیدار
بە کرێکار دەدات و کۆمپانیایەک کە داوای
خزمەتی کردووە تەنیا ئەرکی رێنوێنی و
نیشاندانی ئەو کارانەیە کە دەبێ کرێکار
جێبهجێیان بکات .کۆمپانیایەک کە کرێکار
بەکرێ دەدا دەبێ لە کاری خۆیدا پێڕەوی لە
پەیمانی سەندیکاکانی پێوهندیدار ب ه هەقدەستی
کڕیکاران بکات .کۆمپانیایەک کە کرێکاری
بەکرێ گرتووە چاوەدێریی بەسەر کاروباری
کرێکاردا دەکات.

خەرجەکانی ناڕاستەوخۆی کرێکار
(ساڵی )2011

•گەر کرێکار النیکەم  52,49یورۆ لە مانگدا
وەربگرێ دەبێ ئینشورانسی خانەنشینی
کرێکار وەرگرێ % 22,5 .هەقدەستی
کرێکار بە کۆمپانیای ئینشورانس دەدرێت.
ئینشورانسی خانەنشینی کرێکاری کاتیی
%23ی هەقدەستەکەیەتی .بەشی کرێکار لەو
رادەیەی کە خاوەنکار راستەوخۆ لە مووچهی
ئەو کەمیدەکاتەوە بۆ کرێکارانی خوارەوەی
 53ساڵ  % 4,7و بۆ کرێکارانی سەرەوەی
 53ساڵ  % 6,0ە.
•پارهی بهشی مسۆگهرکاریی کۆمەاڵیەتی
 % 2,12مووچهیه.
•ئینشورانسی بێکاری کرێکار 0,80%ی
هەقدەستەکەیە ،گەر مووچهی سااڵنەی
کرێکار النی زۆر  1 879 500یورۆ بێت.
ئینشورانسی بێکاری بەشی زیاتر لەو
رادەیە  %3,2لە هەقدەستەکەیە .هەقدەستی
ئینشورانسی بێکاری کرێکار .% 0,60
•ئینشورانسی رووداوی دڵتەزێن 0,3
بۆ  %8,0مووچهکهیه ،کە بە پێی پیشە
دەگۆڕدرێت .بە شێوەی نێونجی %1ە.
•ئینشورانی گیانی گرووپ بە شێوەی نێونجی
 % 0,071مووچهکهیه.

گەر راپۆرتی ئینشورانسی وەرزانە بە کاغەز
دەدرێت ،دەبێ فۆرمەکە بۆ النی درەنگ 7ی
مانگ بگاتە دەستی دەزگای بەڕێوەبەری باج.
ئەو کۆمپانیانەی کە ئەرکدار بە دانی راپۆرتی
باجی سااڵنەن دەبێ النی درەنگ تا 28ی
مانگی فێبریوەر رادەی باجێک کە دەبێ بیدەن
رابگەیەنن.
زانیاریی زیاتر لە مەڕ بەکرێگرتنی کرێکار لهو
شوێنانهی خوارهوهدا لهبهردهستن:
کۆمپانیاکانی فینالند ()www.yrittajat.fi
ناوەندی بەرپرسیار لە هێمنایەتی و پاراستنی
کرێکار ()www.tyosuojelu.fi
نووسینگەی کاروبازرگانی www.mol.fi
یەکیەتی خاوەنکاران
()www.ek.fi, www.yrittajat.fi
کۆمپانیاکانی ئینشورانس
()www.tyoelake.fi

حهسێبی هەقدەست و ئەرکی راگەیاندنی بە
کاربەدەستانی باج وا چاکە بە کۆمپانیای
ژمێریاری بدرێت.

رۆژە گرنگەکانی کاسبکار
12مین رۆژی مانگ

20مین رۆژی مانگ

23مین رۆژی مانگ

باجی سەرنرخ رابگەیەنە و بە

پووڵی بیمەی خانەنشینی

پووڵی باجی پێشوەخت بە

رۆژی کەمکردنەوەی باجی

خاوەنکارەکان YEL

بدرێتەوە.

دەزگای بەرێوەبەری باج بدە،
پێشوەختی هەقدەستەکان
و دانەوەی پووڵی بیمەی
کۆمەاڵیەتی

کرێکاران  TyELو

بدرێتەوە بە کۆمپانیای بیمە و

دەزگای بەرێوەبەری باج

ئینشۆرانس
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کولتووری کاسبکاریی لە فینالند
بۆ ئەوەی کاروباری کاسبکاریی بەجوانی
بەرەوپێش بڕوات دەبێ کولتوور و کهلهپووری
کۆمپانیا فینالندیەکان بەجوانی بناسرێندرێ.
ئەوکات دەکرێ بەشێوەی رێکوپێکتر و
چاکتر خزمەتی مشتەری بکرێ و پێویستی و
چاوڕوانیەکانی کاسبکار بناسێندرێت.
فینالندیەکان پێیان خۆشە کاتەکە بەشێوەی
رێکوپێک بەکار بێنن .ئەوان پالن بۆ کاتەکان
دادەنێن و لەو کاتانە بە پێی پالن کەڵک
وەردەگرن .لە کاتی نووسینی کات بە زمانی
فینالندی لە  24کاتژمێر کەڵک وەردەگیرێ.
کاتی پێکهاتوو بۆ دیدار واباشە بە ئیمهیل
دووبارە دانی پێدابندرێت.
رۆژی کاری لە فینالند لە کاتژمێر 8ی بەیانی
دەست پێدهکات و کاتژمێر  16کۆتایی پێدێت.
کاتی پشووی نەهار  11بۆ 13یە.
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لە فینالند بەبێ لەبەرچاوگرتنی تەمەن ،جنس،
پیشە و بیروباوەڕ و ئایین هەموو کەس
یەکسانن .ژنان بە شێوەی یەکسان لە ژیانی
بازرگانی و دەوڵەتیدا بەشدارن .بانگ کردنی
خەڵک بە ناوی خۆیەوە یا ”تۆ” وتن زۆر
گشتیە .زۆر گرنگە کە لەکاتی چاوپێکەوتن،
قسەکردن و قسەکردن بە تەلەفۆن یا خود
ناردنی ئیمهیل نەریتی هەڵسوکەوتی چاک
ڕەچاو بکرێت.
زۆر گرنگە کە بە رێکوپێکی بۆ کۆبوونەوە
ئامادەیی بکرێت و لەکاتی دیاری کراودا لە
شوێنی کۆبوونەوە ئامادە بیت .لە کاتی یەکتر
دیتن و دەست لە گەڵیەکدان ،گووشینی دەست
و چاوبەچاو تەماشاکردن بڕوای زۆرتر لە
نێوان الیەنەکان بەرز دەکاتەوە .کە دیدارەکە
کۆتایی پێهات دەست لە گەڵ یەک دەدرێتەوە.
لە فینالند کۆمپانیاکان برۆکراسیەکی زۆریان
نیە .لە کۆمپانیاکان بە خێرایی بڕیار دەدرێت و
کاروبار دوای پالنی ورد جێبهجێ دهکرێن.

فینالندیەکان پێیان خۆشە کاتەکە
بەشێوەی رێکوپێک بەکار بێنن.
ئەوان پالن بۆ کاتەکان دادەنێن و لەو
کاتانە بە پێی پالن کەڵک وەردەگرن.

فینالند واڵتێکە کە کەمترین گەندەڵی تێدا هەیە
بۆیە نابێ کەلوپەل و دیاری بازرگانی بە
کاربەدەستان یان هاوپەیمانان بدرێت .دانی
کارتی پیرۆزبایی یا خود دانی کارتی خەاڵت
بۆ کڕینی شتێکی هەرزان لە کاتی کریسمهس
نەریتێکی گونجاوە.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

بەرپرسایەتی ژینگەیی کۆمپانیا
لە کاتی هەڵبژاردنی پیشەی چاالکی کۆمپانیا
و دەسپێکردنی کاری کاسبکاری چاک وایە
سەرنج بدرێتە پرسەکانی پێوەندیدار بە ژینگە.
هەموو پیشەکان شوێندانەرن لەسەر ژینگە،
بەاڵم بەرەچاوگرتنی یاسا و رێساکان دەکرێ
زیانەکانی ژینگە بە کەمترین رادەی خۆی
بگەیەندرێت .هەروەها رەچاوکردنی بەکارهێنانی
کارەبا و دەستەبەندی کردنی کرس و زبڵەکان
دەتوانێ خەرجی کۆمپانیا کەم بکاتەوە.
بەرپرسایەتی ژینگەیی هەروەها شێوازێکی
بازاڕدۆزینەوەیە و بۆ کۆمپانیایەکی بچووک
یەکێک لە هۆکارهکانی سەرکەوتن لە
رکەبەریدایە .بەکارهێنەران ئێستا زانیاریان
لەسەرەوەیە و رێز لەو کۆمپانیانە دەگرن کە
سەرنج دەدەنە پرسەکانی پێوەندیدار بە ژینگە.
ئەو نرخانە دەتوانن شوێندانەر بن لەسەر
بڕیاری مشتەریەکان.

ژینگە بپارێزە

 )1یاسا و رێساکانی ژینگە لە پێوەندی لە
گەڵ کۆمپانیاکەت بدۆزەوە.
وەک واڵتێکی ئەندامی یەکیەتی ئهورووپا
لە فینالند یاسا و رێسای پێوەندیدار بە
ژینگە زۆرن کە بە پێی چاالکی کۆمپانیاکان
دەگۆڕدرێن .داخوا کاتێک بەرهەمهێنەر
بەرهەمەکان ئامادە دەکات یا خود هێنهری
بەرهەم بەرهەمەکە لە واڵتێکی دیکەوە بۆ
فینالند دێنێ و دوای بەکارهێنانیان پێویست
بە دانی پارهی ژینگەی بەرهەم دەکا یان نا؟
لەسەر کۆمپانیاکەت شوێن دانەرە؟ زانیاریی
زیاتر دەتوانی لە کاربەدەستانی ژینگەی
شارەوانی خۆت و لە ماڵپەڕی
 www.ymparisto.fiو هەروەها ماڵپەڕی
کۆمپانیا و کۆمەلگاکان
www.yrityssuomi.fi/ymparisto

بەدەست بێنیت.

 )2کاریگهری ه زیانهێنەرەکانی بۆ ژینگە
بناسە و بزان ه چۆن دەتوانی ئەو
کارادانەوانە کەم بکەیەوە.
پێویست ناکات کۆمپانیا دهسمایهیهکی زۆر
دانێت بۆ کەمکردنەوەی خەسارەکانی ژینگە،
تەنیا گۆڕینی شێوەی هەڵسوکەوت دەتوانێ
زۆر شت بگۆڕێ و شوێندانەر بێت .بۆ
نموونە دەزگاکانی کارەبایی زۆر وزە بەکار
دەبەن :دەکرێ بەکارهێنانی وزەی کارەبا
 %60کەمتر بکرێتەوە گەر کۆمپیۆتهرێک کە

خاوەنی تایبەتمەندی خزن کردنی کارەبا بێت
(سەرچاوە .)Motiva :بە شێوەی رێکوپێک
رادەی بەکارهێنانی وزەی کۆمپانیاکەت لە ژێر
چاو بگرە و بەوشێوەیە دەتوانی وزەی زیادی
کە بەکار دەبەی بدۆزیەوە.

کراوەکان هەڵسوکەتیان لە گەڵ بکرێ .زبڵەکانی
کێشەدار دەبێ هەمیشە لە زبڵدانی تایبەت کۆ
بکرێنەوە ( .)www.ongelmajate.fiزانیاریی
زیاتر لە سەر مادە کیمیاویەکان لە ماڵپەڕی
 www.valvira.fiدەدۆزرێتەوە.

 )3یاساکانی پێوەندیدار بە جێبەجێ کردنی
زبڵەکانی کۆمپانیاکەت بناسە.
لە کاری کۆمپانیادا دەستەبەندی کردنی
زبڵەکان و کەم کردنەوەی ئەوان زۆر گرنگە.
زبڵ و بەرماوەیەک کە بەشێوەی رێکوپێک
دەستەبەندی کراوە دەکرێ دووبارە بەکار
بهێنرێت .ئەو کۆمپانیانەی کە لە خانووبەرەکاندا
چاالکن دەبێ رەچاوی هەمان رێوشوێنی
دەستەبەندی زبڵەکان بکەن کە دانیشتوانی
خانووبەرەکە رەچاوی دەکەن .گەر کۆمپانیا
لە شوێن یان خانووی تایبەتی خۆی دابێت،
دەبێ بۆخۆی بەشێوەی سەربەخۆ پەیمانی
پاککردنەوەی زبڵەکان ببەستێت.

 )5لەکاتی کڕین و وهبهرهێناندا بیر لە
ژینگە بکەوە.
لەو بەرهەمانەی کە هێمای ژینگەیان لەسەرە،
ئهو بەرهەمانهی کە بەشێوەی سروشتی
سازکراون ،یان خود بەرهەمی بازرگانی
دادپەروەرانە یان بەرهەمی سروشتین
کەڵک وەرگرە .ئەو بەرهەمانەی بکڕە کە
بە شێوەی ئێکۆلۆژیک دەستەبەندی کراون
یان خود بهکار دێنهوه .دەتوانی هەروەها
کارەبای سەوز بکڕی .دەکرێ ژینگە لە رێگای
کەم کردنەوەی بەکارهێنانی وزەی کارەبا،
ئاو و تەنانەت مادەی شوشتن بپارێزرێت.
مارک و هێماکانی ژینگەپەروەری وەک قاز
 ،گوڵ ،هێمای وزە ،هێمای سروشتی یان
ئۆرگانیک ،و هێمای سروشتی یەکیەتی
ئهورووپا ،دێمێتێر ( ،)Demeterماسی
باکوور ( )Norppaenergiaو هێمای بازاڕی
دادپەروەرانە.

باشترین چارەسەری بۆ ژینگە کەم کردنەوەی
زبڵەکانه .زبڵی دەستەبەندی نەکراو پارهیهکە کە
بەفێرۆ دەروات .زانیاریی زیاتر لە پێوەندی لە
گەڵ کاروباری رێکخستنی زبڵەکان لە ماڵپەڕی
 www.kierratys.infoبەدەست دێت.

 )4گەر لە گەڵ مادە مەترسیدارەکان کار
دەکەی رێز لە ژینگە بگرە .
مادە کیمیاویەکان و هەروەها مادەکانی دیکەی
مەترسیدار دەبێ بەپێی یاسا و رێسا دیاری
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لیستی وەبیرهێنانەوەی کاسبکاری تازەکار
تایبەتمەندیەکان و شارەزایی و
پسپۆڕیت

داخوا شارەزایی و پسپۆریت بەشی ئەوە
دەکات بتوانی کاسبکاری پێ بکەی؟ داخوا
کەسێکی خۆڕاگری و دەتوانی لەبەرانبەر
و زەخت دا تاقەت بێری؟ بنەماڵەت چۆن
کاسبکاریەکەت دەبینێ؟

بیری بازرگانی

بیری بازرگانیەکەت بە وردی پالنی بۆ دابڕێژە
و لە یارمەتی کارناسان کەڵک وەرگرە.
هەروەها بزانە داخوا بۆ ئەو کۆمپانیا و چاالکیە
بازرگانیەی کە دەتهەوێ دایمەزرێنی پێویست
بە مۆڵەت وەرگرتن دەکات یا نا.

جێبەجێ کردنی پەیمانەکان
بیری بازرگانی خۆت بەشێوەی
نووسین بکە بە پالنی
بازرگانی .بۆ ئەوەی بتوانی لە
پێوەندی لە گەڵ وهبهرهێنان
یان قەرزی بانکی وتووێژ
بکەی یا خود کاتێک داوای
پارهی دەسپێکردن یان یارمەتی
گشتی دەکەی پێویستت بە
پالنی بازرگانی هەیە.

پالنی بازرگانی

بیری بازرگانی خۆت بەشێوەی نووسین بکە بە
پالنی بازرگانی .بۆ ئەوەی بتوانی لە پێوەندی
لە گەڵ وهبهرهێنان یان قەرزی بانکی وتووێژ
بکەی یا خود کاتێک داوای پارهی دەسپێکردن
یان یارمەتی گشتی دەکەی پێویستت بە پالنی
بازرگانی هەیە.

فرۆش و بازاڕدۆزینەوە

داخوا بەرهەمەکەت بازاڕی پێویستی هەیە و لە
کوێیە؟ رەوشی رکەبەری لەو بوارەدا چۆنە و
رکەبەرەکانت کێن؟ داخوا بیری بازرگانیەکەت
شتێکی تازە و تایبەت دێنێ کە پێی بتوانی
بەسەر رکەبەرانت سەرکەوی؟

دهسمایهدانان

بۆ دەسپێکی کاری بازرگانیت چەندە پێویستت
بە پار ه هەیە؟ بۆ جێبەجێ کردنی سەرمایەی
پێویستت سەرچاوە جۆراوجۆر هەیە وەک
بانکەکان ،ناوەندە تایبەتیەکانی وهبهرهێنان وەک
فینڤێرا  Finnveraو هەروەها وهبهرهێنهرانی
دەرەوەیی .لەبیرت نەچێ کە دەبێ بتوانی
وهبهرهێنهرانی دەرەوەیی بەرەو بیری
بازرگانیەکەت رابکێشی بەرلەوەی کە ئەوان
دهسمای ه دانێن لە کۆمپانیاکەت .لەپێوەندی
لە گەڵ ئاڵترناتیڤە جۆراوجۆرەکان لە گەڵ
پسپۆڕان راوێژ بکە.
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بەقازانج بوونی کۆمپانیا

لە ماوەیەکی دیاری کراودا داهاتی کۆمپانیاکە
دەبێ چەند بێت و داخوا توانایی ئەوەت هەیە
بە ئامانجی دیاری کراو بگەیت؟ قازانجی
ناتەواوی بەرهەمەکان چیە؟ مشتەریەکانت کێن
و چەند کەسن؟ خاڵی کریتیکی بەقازانجبوونی
فرۆشەکەت دیاری بکە کە لەودا داهات
قەرەبووی خەرجەکان بکاتهوه.

شێوەی دروستی کۆمپانیا

کاری بازرگانی هەمیشە بەڕیسکە .داخوا
ئامادەی ماڵ و موڵکی خۆت بخەیتە ریسکی
کاسبکاریی؟ داخوا مەبەستی کۆمپانیاکە
بەرباڵو کردنەوەی کار و چاالکیەکانیەتی؟
داخوا شەریک و هاوبەشی دیکە دێن بۆ ناو
کۆمپانیاکە و پێوەندی نێوانتان چیە؟ بزانە
بەرپرسایەتی تۆ لە شێوە جۆراوجۆرەکانی
کۆمپانیاکاندا چۆنە .باج تەنیا یەکێک و زۆر
جار کەمبەهاترین هۆکاری هەڵبژاردنی شێوەی
کۆمپانیایە.

ژمێریاری

هەموو کۆمپانیاکان ئەرکدار بە جێبەجێ
کردنی ژمێریارین .یاسا داوای جێبەجێ کردنی
ژمێریاری لە کۆمپانیاکان دەکات و ئەو کارەش
پێویستی بە پسپۆڕی هەیە .خزمەتەکانی
نووسینگەکانی ژمێریاری بەپارهن ،بەاڵم ئەوکات
کاتی زۆرترت هەیە هزری خۆت کۆبکەیتەوە
سەر کارە سەرەکیەکان واتە کاسبکاریت.

چ پەیمانگەلێک پێویستن و کام لەوان زۆر
پێویستی ڕەهان؟ بەرلە واژۆ کردنی پەیمانەکە
بزانە بهڵێنی بۆ چ شتێک دەدەی و چ ئاکامێکی
دەبێت .هەموو ئەو پەیمانانەی کە پێوەندیان بە
کاری کۆمپانیاکەوە هەیە بە نووسراو ئەنجام
بدە!

ئینشورانس و ل ه بەرچاوگرتنی
ریسکەکانی کۆمپانیا

لە چاالکی بازرگانیەکەتدا چ ریسکگەلێک
(مهترسی) هەن؟ چ جۆر ئینشورانسگەلێک
دەست دەکەون؟ داخوا لە کار لە گەڵ
مشتەریەکان پێویست بە ئینشورانس هەیە؟
جگە لە ئەو ئینشورانسانهی کە بەپێی یاسا
دەبێ وەریانگری لە روانگەی کاری بازرگانیەوە
چاک وایە بزانی کاری بازرگانیەکەت چ
ریسکگەلێکی هەیە و پێویستت بە چ جۆر
بیمەگەلێک هەیە بۆ خۆت و کۆمپانیاکەت.
بۆ نموونە ئینشورانسی کارەسات لە یاسادا
به زۆرهملێ نیی ه و دڵخوازانەیە بەاڵم زۆر
پێویستە .بژارد ه جۆراوجۆرەکان تاقی بکهو ه و
داوای نرخ لە کۆمپانیای ئینشورانس بکە.

تۆڕی پشتیوانی لە کاسبکار

کاسبکار چاک نیە تەنیا بێت .داخوا لە
دۆستانی خۆت کەسێک هەیە کە کاسبکار
بێت و ریسکەکانی کاسبکاری بناسێ؟ داخوا
کارناسانی بوارەکەت دەناسی؟ داخوا رێکخراو
یان کۆمەڵەی کاسبکارانی پێوەندیدار هەیە؟
سەردانی ماڵپەڕی  www.yrittajat.fiبکە.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

 10هەنگاو بەرەو سهرکهوتن
 )10وریای ئاسایشی خۆت ببە .وەک کاسبکار دەتوانی
بۆخۆت خزمەتە نەخۆشیەکانی کاری رێک بخەی.
ئینشورانسی نیشتمانی واتە کێال  Kelaخزمەتگوزاریهکانی
تەندروستی کاسبکار و پێویستیەکانی تەندروستی ئەو تا
رادەیەکی گونجاو قەرەبوو دەکاتهوه.

 )9بەردەوام کاری کۆمپانیاکەت بەرەوپێش بەرە .ئەو
بەرهەمانەی کە فرۆشیان نیە ال بەرە .هەوڵ بدە تێچوونهکان
کەم بکەی و بینراوی خۆت زیاتر.
 )8سەرنجی تایبەت بدە بە باشترین مشتەریەکانی خۆت.

 )7ئەرکەکانی یاسایی خۆت جێبەجێ بکە .باج و پارهی کاربەدەستان
لە کاتی خۆیدا بدە و کاربەدەستان لە کاتی خۆیدا ئاگادار بکەوە.
 )6هەموو جارێ راست بەو شێوەیەی کە لەگەڵ مشتەری
سازاوی کار بکە یان باشتر لەوەی کە پێک هاتوون.

 )5تەنیا بازاڕدۆزینەوە بەش ناکا ،دەبێ بزانی چۆن بفرۆشی.
دەستپێشخەری بکە و هەوڵ بدە وەاڵمی پێویستیەکانی بگۆڕی
مشتەریەکانت بدەیتەوە.
 )4خۆشناوی بۆ کۆمپانیا گرنگە .ئاگاداری وێنەی کۆمپانیاک ه ببە.

 )3کۆمپانیا دەتوانێ تەنیا بە هیوای ئەو بەرهەمە کار بکات کە بە رادەی
پێویست بازاڕی هەبێت.

 )2دەبێ لهسهر کاسبکاریی خوێندنهوهت ههبێت .بۆ نموونە نووسینگەی
کاروبازرگانی و ناوەندی کاروبازرگانی و ژینگە کۆرس و خولی بازرگانی پێک
دێنن .هەروەها لە یارمەتی پسپۆڕانی راوێژکاریی کۆمپانیا کەڵک وەرگرە.

 )1دەبێ ئەو بوارەی کە دەتهەوێ کۆمپانیا دامەزرێنی بناسی.
لەبیرت بێ گەشەکردنەکانی بواری بازرگانیەکەت لەبەرچاو بگریت.
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فەرهەنگۆکی کاسبکار
گرێبهستکار خزمەتێک کە لە دەرەوەی کۆمپانیا لە کۆمپانیایەکی
سەربەخۆ یان بەرهەمێک کڕدراوە.
کاسبکاری پسپۆڕ کاسبکارێکە ،کە کاری خۆی بە بێ شوێنێکی
دیاری کراو و بەبێ هێزی دەرەوەی ئەنجام دەدات .گەورەترین
جیاوازی لە گەڵ کاسبکار لەوەدایە کە مافی ئەوەی هەیە ژمێریاری
ئاسان و ساکار ئەنجام بدات .کاسبکاری پسپۆڕ دەتوانێ بۆ نموونە
خزمەتەکانی ماساژدان ،جلوبەرگدروون یان بەرتاشی پێشکەش بکات.
(بڕوانە هەروەها بە بەشی کاسبکار).
باجی سەر نرخ ( )VATیان باجی ناڕاستەوخۆ باجی بەکارهێنانە،
کە بەکارهێنەر لە بەرانبەر بەرهەم یان خزمەتدا دەیداتە کۆمپانیا و
کۆمپانیا دەیداتە دەزگای بەڕێوەبەری باج .نرخی سەرباج کاسبکار بە
نرخی بەرهەم یان خزمەتەکە زیاد دەکات .بەهای گشتی باج لە فینالند
 %٢٣لە رێکەوتی 1.7.2010وە .کۆمپانیاکان دەتوانن رادەی باجی
سەرنرخێ کە بە مەبەستی کڕینی خزمەت یان بهرهەم داویانە کەم
بکەنەوە .تەنیا ئەو کۆمپانیانەی کە بۆ باجی سەرنرخ تۆمار کراون
دەتوانن ئەو کارەی ک ه ل ه سەرەوە ئاماژە پێکراوه جێبهجێ بکهن.
فریشتەی بازرگانی کەسێکە کە سەرمایەگوزاری لەسەر ئەو
کۆمپانیانەی کە گەشە دەکەن دەکات .فریشتەی بازرگانی دەتوانێ
جگە لە سەرمایەگوزاری لە کۆمپانیا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری
کۆمپانیا بێت ،ببێتە رێنوێنی کۆمپانیا یا خود هاوکاری کۆمپانیا بکات
لە بەدەستهێنانی پێوەندیەکان و سازکردنی هاوپەیمانی.بووجە پالنی
کاری بازرگانیی کۆمپانیایە بەمەبەستی جێبەجێ کرانی لە ماوەیەکی
دیاریکراودا .لە بووجەدا داهات و دەرکەوتەکان بە شێوەی ژمارە بۆ
نموونە لە یورۆ دیاری کراون (مەزەندەی ئابووری).
کاری رێزوومە کارکردن بە مەبەستی بەدەستهێنانی پار ه یان
بەرژەوەندیەکی بەنرخی دیکە.
موڵکی لەبەرانبەر سەرمایە موڵک و ماڵێک کە بەجیاتی پار ه بۆ
کۆمپانیا وەگەڕ خراوە .موڵکی بەرانبەر بە سەرمایە دەتوانێ تەنیا
موڵک و ماڵێک بێت کە بەهای ئابووری بۆ کۆمپانیا هەبێت .پەیمانی
بەرانبەرکردنی کار لە گەڵ سەرمایە ناتوانێ موڵکی بەرانبەر بە
سەرمایە بوترێت .دەکرێ بەشی شەریکە بەشی لە رێگای موڵکی
بەرانبەر بە سەرمایەوە بدرێت .دەکرێ مڵکی بەرانبەر بە سەرمایە
کەلوپەلی بەنرخ یان ئامێرێک بێ کە بۆ کۆمپانیاکە بەکار بێت.
نرخی ناتەواو نرخی تەواو بەبێ کەم کردنەوە کە باجیش لەگەڵیدایە.
لە بازرگانەوە بۆ بازرگان بەواتای بازرگانی لەنێوان کۆمپانیاکانە.
بۆ نموونە کەمپەینی بازاڕدۆزینەوە دەتوانێ تەنیا بۆ کۆمپانیاکان بێ
واتە لە بازرگانەوە بۆ بازرگان.
بڕوا لە ژمێریاری لە ژمێریاریدا رووداوەکانی ماڵی لە ستوونە
جیاوازەکان دەنووسرێن .لە بەشی چەپەوە ئەو حهسێبان ه دێن کە
دەبێ وەرگیرێن واتە دێبیت یان بڕوا و لە بەشی راستەوە ئەوانەی کە
دەبێ بدرێن واتە کریدیت.
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سووڕانی تەمەنی بەرهەم بەرهەمی کۆمپانیا زامەنی سووڕی
تەمەنی خۆیەتی کە لە پالن و گەشەکردنی بەرهەمەکەوە
دەست پێدهکات و کاتێک کە فرۆشی ئەو کەم دەبێت و
راگرتنی بەزیانی کۆمپانیا تەواو دەبێ کۆتایی پێدێت.
کاسبکارەکان بە دوو دەستەی کاسبکاری پسپۆڕ و کاسبکاری
بازرگان دابەش دەکرێن.
کاسبکاریی شێوەیەکە بۆ بەدەستهێنانی داهات بۆ ژیان.
شێوەکانی کاسبکاریی بۆ نموونە بریتین لە خزمەتەکانی
هاتۆچۆ ،هۆتێلداری ،خزمەتەکانی ژمێریاری و رێستۆران و
چێشتخانە.
باجی پێشوەخت رادەی ئهو باجهی ه کە لە کارتی باجی
تاکەکەسی دا دیارە و دەبێ پارهکەی بە دەزگای بەڕێوەبەری
باج بدرێتەوە.
وەرگرتنی باجی پێشوەخت پارهیهکە کە لە هەقدەستەوە
وەردەگێردرێت و وەک باج دەدرێتەوە.
رۆژی دیاری کراو بۆ نموونە رۆژی کۆتایی دانی حهسێبهکانه.
ناوچەی ئابووری ئهورووپا بەو واڵتانەی دەڵێن کە جگە
لە ئەندامانی یەکیەتی ئهورووپان .ئیسلەن ،لیختن ئێشتاین و
نۆروێژیش ئەندامن.
واڵتانی ئەندامی یەکیەتی ئهورووپا (ساڵی  )2011هۆلەند،
بێلژیک ،بولغارستان ،ئیسپانیا ،ئیرلەند ،بریتانیای گەورە
(بریتانیا ،یەکیەتی پاشایەتی یەکگرتووەی ئیرلەندی باکووری،
جیبرالتار) ،ئیتالیا ،ئۆتریش (نەمسا) ،یۆنان ،قبرس ،التڤیا،
لیوتوا ،لووکزامبرۆک ،مالتا ،پورتقاڵ ،پۆلەند (لههێستان)،
فەرانسە ،رۆمانیا ،سوێد ،ئاڵمانیا ،سلۆڤاکیا ،سلۆڤێنا ،فینالند،
دانیمارک ،کۆماری چێک ،مەجارستان و ئێستۆنیا.
بەرژەوەندی بە پێێ یاسای فینالندەوە بریتیە لە مافێک کە
لەسەر بنەمای یاساییەوە دامەزراوە و بریتی لە بەکارهێنان
یان خزمەتێک ه کە بە پێی ئەو ه وەردەگریت .نموونەی
بەرژەوەندیە گشتیەکان بوونی بەرژەوەندی باجدانە.
نرخ لە بازرگانی پارهیهکە کە لەبەرانبەر بەرهەم یان خزمەتی
بەکارهێنراو دەدرێت،
کهلوپهل نان ،شیر یان بەرهەمی دیکە ،ئەو شتانەی کە
بەزوویی کەڵکی لێ وەردەگیرێ کااڵی یەکجار بەکارهێنانن.
کهلوپهلهکانی درێژماوە بریتین لە بۆ نموونە ماشێنی شۆردن،
تەلەڤیزیۆن کە ماوەی بەکارهێنانیان درێژخایەنە .مەبەست لە
بەرهەمی کهلوپهل ئەمەیە کە ئەوجۆرە کهلوپهالنهی بهکارهێنان
یان کهلوپهلی نوێ بەرهەم بهێندرێت ،کە بریتین لە کەرەسەی
خاو ،ئامێرهکان و سووتەمەنیەکان.
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مافی بەرهەمی ناماددی مافەکانی ناماددی (مهعنهوی)
بەرهەمهێنەر وەک تەکنیک ،بیچم ،هێمای بەرهەم و هەروەها
نیشانەکانی بەرهەم دەپارێزن .مافی بەرهەمی ناماددی مافێکی
تاقانەیە و بەو واتایەیە کە تەنیا بە مۆڵەتی خاوەنی ماف دەکرێ
بۆ نموونە لە داهێنانی پاتێنتکراو یان نموونەی بەرهەم لە کاری
پیشەییدا بەکار بهێندرێت .مافی بەرهەمی ناماددی بە گشتی لەسەر
دوو بەشی مافی لەچاپدان (بۆ بەرهەمی نووسراو و زانیاریی)
و مافەکانی پیشەسازی (بۆ نموونە پاتێنت و نموونەی بەرهەم،
چوارچێو ه هێما و مافی ناو).

رکەبەری کۆمپانیا لە کاری بازار دۆزینەوەدا دەتوانێ شێوازێ کە
کۆمپانیا هاوشێوەکان کەڵکی لێ وەرناگرن بەکار بهێنێ .شێوازەکانی
رکەبەری دەتوانێ بۆ نموونە هەڵکەوت ،بەرهەمەکان ،چۆنیەتی بەرهەم،
نرخ و بەدەستهێنانی بەرهەمەکەکان بن .بەرانبەری رکەبەری مۆنۆپۆل
کردنە کە بەواتای تانیا چاالکی کردنی جۆرێک لە کاروچاالکیە و بەو
شێوەیە کۆمپانیا دەتوانێ رادە و نرخی بەرهەمەکە بۆ خۆی دیاری
بکات چونکە رکەبەرێکی نیە .رکەبەریی ئابووری لە رێگای یاسای
رکەبەریەوە سنووری بۆ دانراوە .هەروەها بڕوانە رکەبەری راستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ.

داهینەرانە بەواتای نوێ ،بەرهەمی نوێ

ژمێریاری
 ژمێریاری دووقات بەو واتایە دێت کە هەر رووداوێکی پێوهندیداربه پاره لە دوو ئهستوون یان دوو حهسێب واتە قەرزەکان (دێبیت)
بە واتای ئەرکەکان و هەروەها بڕواداریهکان (كرێدیت) بە واتای
دراوەکان دەنووسرێت .ژمێریاری دووقات لە الیەک هۆی بەکارهێنان یا
هاتنی پارهکە نیشان دەدات و لەالیەکی دیکە ژمارە حهسێبی پارهیهک
کە بەکار دەهێنرێ نیشان دەدات .بە پێی وەرگرتنی حهسێبهکان و
خزمەتەکان واتە پارە دراوەکان ژمێریاری دووقاتی دەنووسرێت .ئەم
ژمێریاریە بریتیە لە ژمێریاری ئاکام ،تەرازنامە و هەروەها پاشکۆی ئەو
ژمێریاریانە بە وردەکاریەکانیەوە .جگە لە کاسبکارانی پسپۆڕ هەموو
کەس دەبێ ژمێریاری دووقات ئەنجام بدەن.

وهبهرهێنان خەواندنی دەسمایەیە .دەرچوویەکی درێژخایەن کە
چاوەڕوانی دەکرێ زیاتر لە جارێک بەرهەم بداتەوە .وهبهرهێنانی
ناماددی دەتوانێ بۆ پەروەردە ،لێکۆلینەوە یا خود پاراستنی ژینگە
بێت .وهبهرهێنانی ماددی دەتوانن بۆ نموونە بۆ ئامێر و کەلوپەلی
کاری بن.
بەشی گشتی بریتین لە کاربەدەستان و ناوەندەکانی شارەوانیەکان
و دەوڵەت کە کاروباری بەڕێوەبردنی واڵت وەک پەروەردە و
فێرکردن ،پاراستنی واڵت و خزمەتەکانی تەندروستی ئەنجام
دەدەن.
وردەفرۆش کەسێکە کە بەرهەم و کهلوپهلی هێنراو راستەوخۆ بە
مشتەری دەفرۆشێ.
ژمێریاری دووقات ژمێریاری چاولێکه
بەقازانج بوون :کاسبکاری کاتێک بەقازانجە کە جیاوازی نێوان
داهات و دەرکەوت بەشێوەی ئەرێنی بێت واتە کۆمپانیا پارەی بۆ
بمێنێ و قازانج بکات.
توانایی بە واتای توانای کارکردن و بەرهەمهێنانە .کۆمپانیا لە
ماوەیەکی دیاری کراودە چەندە دەتوانێ بەرهەم بێنێ.
دەخڵ بەواتای پارهیهکە کە لە فرۆشی بەرهەم یان خزمەتەکانەوە
دێت و هەروەها پارهیهک کە لە سندۆقەکەوە خەرج دەکرێت.
بااڵنس یان قازانجی ناتەواو بە واتای پارهیهکە کە دەکرێ
بەکار بهێنرێت .مەبەست لە قازانجی فرۆش پارهیهکە کە لە
جیاوازی نێوان نرخی فرۆش بەرهەم و خەرجەکانی پێوەندیدار بە
بەرهەمەوە دەمێنێتەوە.
خەرجە نەگۆڕەکان بە واتای ئەو خەرجانەی کۆمپانیان کە بە
بێ گرێدراوەیی بە بەرهەم لە ماوەیەکی کورت دا کۆمپانیا دەبێ
بیانبژێرێت .خەرجە نەگۆرەکانی گشتی بریتین لە کرێی شوێنی
کار ،هەقدەستەکان ،پارهی ژمێریاری و هەروەها ئەو خەرجانەی
کە لە ئاکامی بەکارهێنانی ئامێر و کەلوپەلەوە دێنە سەر کۆمپانیا.

 ژمێریاری ساکار بە پێی گواستنهوهی پار ه وەک دەرکەوت ،داهات،بەهرە ،باج و بەکارهێنانی بەرهەم و خزمەتەکان دەنووسرێت .ئەو
ژمێریاریە داهات و دەرکەوتی کۆمپانیاکە شی دەکاتەوە .لە ژمێریاری
ساکاردا راپۆرتی دارایی سااڵنە تەنیا ژمێریاری ئاکام دەنووسرێ و
تەرازنامە ئەنجام نادرێت .کاسبکاری پیشەیی گەر بیهەوێ بۆی هەیە
ژمێریاری ساکار بەکار ببات.
تێکچوون یان کۆنکۆرس (ئیفالس) بە واتای کۆتایی هاتنی کاری
کۆمپانیای ه لە ئەنجامی شکست خواردن و ئیفالس کردنی کۆمپانیاکە.
دادگا هەموو کەلوپەل و ماڵ و موڵکی کۆمپانیا دەستی بەسەردادەگرێ
بۆ قەرەبوو کردنەوەی ئەو قەرزانەی کۆمپانیا تێکەوتووە .ئیفالس
دەتوانێ لە بەدەستپێشخەری قەرزدار یان خاوەن قەرزەوە ئەنجام
بدرێت.
بەهرە قازانجێکە کە لە پارهی دراو یان قەرز وەرگیراو بە شێوەی
لهسهد حهسێب دەکرێت .وەک کەسێک قەرز وەردەگرێ یان ناچار
بەدانەوەی قەرز دەبێ باشترە شێوەیەکی قەرز کردن هەڵبژێرێ
کە بەهرەی خوارەوەی هەبێت .بەاڵم کەسێک کە پار ه دادەنێ یان
وهبهرهێنان جێبهجێ دەکا وا چاکە رێگایەک کە زۆرترین بەهرەی
هەیە بدۆزێتەوە .بەهرەی نەگۆڕ لە هەموو ماوەی قەرزەکە وەک خۆی
دەمێنێتەوە .ئاڵترناتیڤەکانی دیکە گرێدراو بە ئیندێکسن بەو واتایە کە
ماوە بە ماوە دووبارە کۆنترۆل دەکرێن .بەهرەی گرێدراو بە ئیندێکس
دەتوانێ بۆ نموونە بەهرەی ئێورۆبۆر بێت .ئێورۆبۆر بەهرەی رۆژانەی
ئیندێکسە کە بانکەکان لە بازاڕی بۆرسدا بە بێ گارانتی پار ه بە
بانکەکانی دیکە قەرز دەدەن .بە کردەوە ئێورۆبۆر سوود و بەهرەیهکە
کە بانکەکان پار ه لە بانکەکانی دیکە قەرز وەردەگرن و هەمان قەرز بە
بەهرەی بەرزتر لە ئێورۆبۆر دەدەنە خەڵکی دیکە (ئێورۆبۆر  +سوودی
مارژیناڵ).
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بڕواداریهکان (کرێدیت) لە ژمێریاریدا رووداوەکانی ئابووری لە
ژمارە یان ستوونی جیاواز دەنووسرێن کە بە ئهستوونی راست
دەوترێ بڕواداریهکان یان پارهیهک کە دراوە و لە ئهستوونی چەپدا
دەنووسرێت قەرزەکان (دێبیت).
خاڵی کریتیک بە واتای داهاتێکی ژمێریاریە کە لەودا رادەی داهات
و دەرکەوتی کۆمپانیا وەک یەکە .لەو کاتەدا کۆمپانیا نە قازانج دەکا
نە زیان.
دەرکەوتەکان (تێچوونهکان) خەرجەکانی کۆمپانیا لە ماوەیەکی
دیاری کراودا.
سەرمایەی بەکارهێنان کۆمپانیا پێویستی بە سەرمایەی بەکارهێنان
هەیە بۆ قەرەبووی خەرجە نەگۆڕەکانی وەک کرێ و پارهی
هەقدەستی مانگانە.
هێزی یاسا بە واتای وەدیهاتنی بڕیار یان حوکمی دادگا یان
کاربەدەستێکە کە ئیتر ناتوانی تەنانەت بە سکااڵ کردنیش بگۆڕدرێت.
یاسایی هەندێک کار و چاالکی هەن کە لە یاسادا شێوەی ئەنجام
دان یان جێبەجێ کردنیان دیاری کراوە .بۆ نموونە ئیشورانسگەلێکی
دڵخوازانە هەن کە کاسبکار بۆخۆی دەتوانێ لەمەڕ وەرگرتنیان بڕیار
بدات .بەاڵم ئینشورانسگەلی یاسایی بۆ هەموو کەس بەناچارین.
لیزینگی دارایی بەکرێ گرتنی درێژخایەنی موڵکی بەکارهێنان .واتە
ئامێر یان دەزگایەک کە بەکاردەهێنرێ بەاڵم کۆمپانیا نابێتە خاوەنی
بەڵکوو تەنیا کرێی بەکارهێنانی دەدرێت و دواتر دەگەڕێندرێتەوە
بۆ خاوەنەکەی .لە لیزینگی دارایی کۆمپانیا دەتوانێ دەزگایەک
کە پێویستە بە بێ ئەوەی کە پێویست بە دانی پارهیهکی زیادی
سەرەتایی بێت بەکار دێنێ و بەو شێوەیە بۆی هەرزانتر لە کڕینی
دەکەوێ.
بیری بازرگانی کاری کاسبکاری لەسەر بنەمای بیری بازرگانیەوە
دامەزراوە ،کە بریتیە لە شی کردنەوەی بەرهەم یان خزمەتێک کە
پێشکەش دەکرێ ،بازاڕی خزمەت یان بەرهەمەکە ،پیشەی چاالکی
کۆمپانیاکە و هەروەها چۆنیەتی بەبازار کردنی بیری بازرگانی.
هێمای کۆمپانی یان لۆگۆ نیشانەی تۆمارکراو یان بەردەوام
بەکارهاتووی کۆمپانیاکەیە کە لە رێگای ئەوەوە مشتەریەکان
کۆمپانیاکە لە رکەبەرانی جیا دەکەنەوە.
مۆدێلی کاری بازرگانی بە واتای شی کردنەوەی کار و چاالکی
کۆمپانیا دێت بۆ بەرهەمهێنان و پێشکەش کردنی خزمەت .مۆدلی
کاری بازرگانی شی کردنەوەی کاروچاالکیەکانی کۆمپانیا و
کاریگهریان لە سەر یەکە.
پالنی بازرگانی بەواتای داڕشتنی پالنی کاری کۆمپانیایە لە سەر
بنەمای بیری بازرگانیەوە .پالنی بازرگانی هەگەرە قازانجهێنەرەکانی
کاری بازرگانی و هەروەها پێشبینی فرۆش و پێویستیەکانی
وهبهرهێنان و سەرچاوەکانی سەرمایە دەست نیشان دەکات.
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گەڕی داهات بریتیی ه لە رادەی فرۆشی کۆمپانیا بە بێ حهسێب کردنی
باجی سەر نرخ ،کە کۆمپانیا لە ماوەیەکی دیاری کراودا لە رێگای
فرۆشی بەرهەم یان خزمەتگوزاریەوە بەدەستی دێنێ .بۆ نموونە لە
ماوەی شەش مانگ یان ساڵێکدا .لە گەڕی داهاتدا خەرجەکانی پێکهاتوو
لە ئەنجامی فرۆش یان خەرجە نەگۆڕەکان حهسێب ناکرێن.
قازانجی کۆمپانیا ئەنجامی ژماردنی ئاکامی ژمێریاریە کە لەودا خەرجە
نەگۆڕ وبگۆڕەکان و هەروەها زیانەکان لە گەڕی داهات کەم دەکرێتەوە.
قازانجی کۆمپانیا قازانجی بەر لە دابەشکردنی قازانجەکان بەسەر
هاوبەشەکاندایە.
نهختین ه (لیکوودیت) بە واتای توانایی کۆمپانیا بۆ دانەوەی قەرز و
حهسێبەکانە بەر لە کۆتایی هاتنی کاتیان.
کاسبکاری بازرگانی کەسێکە کە شوێنێکی دیاری کراو بۆ کاری
بازرگانی هەیە یان خود کەسانێک بۆی کار دەکەن .کاسبکاری بازرگانی
دەبێ ژمێریاری دوو قاتی ئەنجام بدات (سەرنج :لە گەڵ کاسبکاری
پیشەیی بەراوردی بکە).
مەرجی پارهدانەوە بزانە لە پەیمانەکەدا کەی و چۆن دەبێ پارهی
مامەڵەکە بە فرۆشیار بدرێت.
خەرجە بگوڕەکان بریتین لە خەرجی بابەت و کەلوپەلێ کە بە پێی
بەرهەمهێنان یان خزمەتگوزاریەوە ئاڵوگۆڕیان بەسەر دێت .ئەوە بە
واتای پارهیهکە کە بۆ وێنە بۆ کڕینی کەرەسەی خاوی بەرهەم پێویستە.
مەرجەکانی فرۆشتن بەواتای ئەو مەرجانەیە کە لەکاتی مامەڵە لەسەری
پێکهاتوون بۆ نموونە نرخ ،چۆنیەتی و کاتی ئامادەبوون.
قازانجی فرۆش پارهیهکە کە لە دەستی فرۆشیار دەمێنێتەوە دوای
ئەوەی کە خەرجەکانی راستەوخۆی پێوەندیدار بە بەرهەم یان خزمەت
دەرکراون .قازانجی فرۆش خەرجە نەگۆڕەکانی کۆمپانیا لەبەرچاو
ناگرێ .هەرچی رادەی قازانجی بەرهەم یان خزمەتەکە کەمتر بێت بەو
رادەیەش کۆمپانیا پێویستی بە فرۆش و گەڕی داهات هەیە تا بتوانێت
کاری کۆمپانیاکە بە قازانج بێت.
نرخی ڕەها نرخی بەرهەم کە هەموو داشکاندنهکان ئەنجام دراون و
ناکرێ لەوە هەرزانتر بێت.
داهاتی ڕەها (پهتی) داهاتی کۆمپانیا دوای دەرکردنی باج نیشان دەدات.
داهاتی ڕەها لە رێگای کەم کردنەوەی خەرجەکانی بگۆڕ و نەگۆڕی
کۆمپانیا لە داهاتی گەڕەوە بەدەست دێ .ئاکامەکە دەتوانێ قازانج یان
زیان بێت.
بەش بەشێکە لە سەرمایەی سەرەکی کۆمپانیای شەریکە بەشی .خاوەن
بەشەکان خاوەنی بەشێکی دیاری کراو لە کۆمپانیان .ئەوان بە پێی
خاوەندارێتیان خاوەنی دەنگ ،بەهرەوەرگرتن لە قازانجی بەشەکان واتە
بەدەستهێنانی پارهیهک کە لە ئاکامی دهسمایهدانانیان لە کۆمپانیاوە
بەدەست دێت .لە رێسای کۆمپانیای شەریکە بەشیدا دەکرێ بنووسرێ
کە رادەی دەنگی هەر بەشێک و مافی قازانجی هەربەشێک چەندە.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

خەرجەکانی ناڕاستەوخۆی هەقدەست ئەو خەرج و دەرکەوتانەیە
کە بەپێی یاسا خاوەنکار دەبێ جیا لە هەقدەستی کرێکار بە دەزگای
بەڕێوەبەری باج و کۆمپانیاکانی ئینشورانسی بدات .خەرجەکانی
ناڕاستەوخۆی هەقدەست بریتین لە ئینشورانسی کۆمەاڵیەتی،
ئینشورانسی خانەنشینی کار ،ئینشورانسی کارەسات ،ئینشورانسی
بێکاری و هەروەها ئینشورانسی گیانی گرووپی.
کۆمپانیای بنەماڵەیی کاتێکە کە لەو کۆمپانیایەدا بە گشتی
ئەندامانی بنەماڵە یان خزم و کەسەکان کار بکەن و خاوەنی بەش
یان هاوبەشی بە بەرپرسایەتیهوە بن یا خود هاوکاری کاسبکار بن.
س.م.ئی  SMEبە واتای کۆمپانیای بچووک یان مام ناوەندی
دێت.
سواوەکان (داڕزیان) و یادداشت کردن دەرکردنی نرخی ماشێن،
دەزگا یان کەلوپەلێک کە بە پێی بەکارهێنانی لە نرخی کەم دەبێتەوە
و نووسینی ئەو لە ژمێریاری دا.
نرخی داشکاو بە واتای نرخێکە کە لە رادەبەدەر هەرزانتر لە بازار
و کەمتر لە خەرجەکانی بەرهەمهێنانە.
ورتەبێژ بە کانالێکی ناڕاستەوخۆی راگەیاندن دەوترێ کە
مرۆڤەکان لە رێگای ورتەو قسەکردن بە یەکەوە باس لە بەرهەم
یان خزمەتێک دەکەن .ورتەبێژی دەتوانێ بۆ نموونە قسەکردن لە
شوێنی کار یان نووسینی لە ئینتهرنێت لە ئهستوونهکانی وتووێژدا
بێت .هەموو ئەو زانیاریانەی کە لە رێگای ورتەبێژیەوە باڵو
دەبنەوە راست نیە و زۆرجار کەسەکان بە ئانقەست ورتەبێژی
دەکەن.
کەلوپەلی رۆژانە کەلوپەلێکە کە رۆژانە بۆ بەکارهێنان وەک
سابوون ،کاغەزی ئاودەست خانە بەکار دەهێنرێ.
سەرمایە یان دهسمایه پار ه یان موڵک و ماڵیک کە کاسبکار
دەخاتە گەڕ بۆ کۆمپانیا .سەرمایە دەکرێ بە سەرمایەی خۆیی یان
سەرمایەی دەرەوەیی (قەرز) دابەش بکرێ .سەرمایەی خۆیی جگە
لەو پارەی کە بۆ کۆمپانیاکە وەگەڕ خراوە ئەو سەرمایەیەشە کە
لەئەنجامی کاروچاالکی کۆمپانیاکەوە پێک هاتووە لهبهر دهگرێت.
سەرمایەی دەرەوەیی پارهیهک ه کە کەسێکی دیکە دایناو ه یان بە
قەرزی داوە کە دەبێ دووبارە بدرێتەوە.
دهسمایهدانان کاری بازرگانی هەمیشە پێویستی بە دراو هەیە.
دهسمایهدانان دەتوانێ دراوی کاسبکار ،دراوی داهات ،قەرز یان
خود یارمەتی کەرتی گشتی بێت.
رێفرێنس ئاماژە بە کار وئەنجامەکانی پێشوویە بە مەبەستی
راکشانی سەرنج و بڕوای مشتەریە کۆن و نوێیەکان.
بااڵنس جیاوازی نێوان تێچوون و داهاتە کە لە ژمێریاری دا
دەنووسرێت .لە راپۆرتی حهسێبی بانکی دا بااڵنس رادەی پارهیهک
کە لەبەردەست دایە یان خود قەرزی بەردەست نیشان دەدات.

نوێکردنەوە بە واتای دروستکردنەوەی کۆمپانیاکەیە .لە کاتی
نوێکردنەوە هەوڵ دەدرێ خەرجەکانی کۆمپانیا لە رێگای بۆ
نموونە کەم کردنەوەی کرێکار و بەرزکردنەوەی رادەی کارایی
و خێراکردنی گەڕی سەرمایە کەم بکرێتەوە .گۆڕینی پێکهاتهی
کۆمپانیا کردارێکە کە لە دادگادا بڕیاری بۆ دەدرێ بە مەبەستی
ساخ کردنەوەی کۆمپانیایەک کە زیاتر لە رادەبەدەر قەرزدارە.
کۆمپانیای تایبەت ،کۆمپانیای هاوبەشی گشتی و هاوبەشی بە
بەرپرسایەتی سنووردار ،کۆمپانیای شەریکە بەشی و کۆمپانیان
هەرەوەزی دەتوانن کاری نوێکردنەوە ئەنجام بدەن.
دابەشکردن بەشێک لە تەواویەت ،بۆ نموونە دەکرێ مشتەریەکان
بە پێی تەمەن ،رادەی خوێندەواری ،ئاستی داهات دابەش بکرێن .لە
دابەشکردندا دەکرێ خزمەتەکان یان فرۆشی بەرهەمەکان بەپێی
دابەشکراوی مشتەریەکان کاری بازاڕیان بۆ بکرێ و بەو شێوەیە
بتوانرێ شوێنی خۆ لە بازار بدۆزرێتەوە.
پەیمان (بهڵێنی) بهڵێنیهک ه کە دەبێ جێبەجێ بکرێت .بەواتای
ئەوەیە کە کەسەکە دەبێ ئەوکارەی کە بهڵێنی بە ئەنجامدانی داوە
دەبێ جێبەجێ بکات.
پارهی دەسپێکردن دراوێکی یارمەتیی جێی بیرکردنەوەیە کە بە
تازە کاسبکار دەدرێت .پارهی دەسپێکردن دەکرێ لە نووسینگەی
کاروبازرگانی داوا بکرێ .داواکاریەکە دەبێ بەر لە دەسپێکردنی
کاری کۆمپانیا ئەنجام بدرێت.
پێوەندیە گشتیەکان ئەو پێوەندیە پەیتاپەیتایانەی کە کاسبکار
دەیهەوێ لە گەڵ الیەنە گرینگەکانی وەک هاوپەیمانەکان،
مشتەریەکان ههیبێت بە مەبەستی تێگەیشتن ،پشتیوانی ئەوان لەو.
هەمان شت بە کورتی کاری  PRی پێی دەوترێت.
رکەبەری راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە رکەبەری راستەوخۆدا
کۆمپانیای دیکە راستەوخۆ لە گەڵ کۆمپانیاکەت رکەبەری دەکات
و هەمان بەرهەم و خزمەتەکان پێشکەش دەکات .لە رکەبەری
ناڕاستەوخۆ کۆمپانیای دیکە بەرهەم و خزمەتەکانی جیاواز لە
کۆمپانیای خۆت پێشکەش دەکات کە دەتوانن هەمان پێویستیەکانی
مشتەری وەدی بێنن .بۆ نموونە پیزایی بەشێوەی ناڕاستەوخۆ
لە گەڵ هامبۆرگەر رکەبەری دەکات بەاڵم بەشێوەی راستەوخۆ
رکەبەری دووکانی پیزای دیکەیە.
گهڕهنتیکردن بەواتای ئەوەیە کە کەسێکی دیکە پەیمان دەدات کە
قەرزەکانی خاوەن قەرز بداتەوە گەر هات و قەرزدار نەیتوانی ئەو
کارە بکات .گهڕهنتی دەتوانی بۆ نموونە گەڕهنتی تەواو ،گهڕهنتی
هاوبەش یان گهڕهنتی کراوە یان گهڕهنتی مەرجدار بێت.
گهڕهنتی/وارانتی لە کاتی فرۆشی بەرهەم فرۆشیار بەرپرسی
هەڵە و کەمۆکۆریەکانی بەرهەمی فرۆشراوە .بە گشتی فرۆشیار
بەرهەمێکی تازە لە جیاتی بەرهەمە خراپەکە دەداتە مشتەری یا
خود دەیگەرێنێتەوە و پارهکەی بۆ مشتەری دەبژێرێ .ماوەی
گهڕهنتی ماوەی بەرپرسایەتی فرۆشیار لەبەرانبەر بەرهەمەکەدا
دیاری دەکات.
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پێشکەشکردن بە واتای بەرهەم یان ناوەرۆکی نرخی پەیمانێکە
کە الیەنی بەرانبەر (کڕیار یان فرۆشیار) لە پێوەندی لە گەڵ
مەرجەکانی کڕین و فرۆشتنی بەرهەم یان مامەڵەیەکدا پێشكەشی
دەکات.
تەرازنامە ئاکامی ژمێریاری کۆمپانیایە کە لە ماوەیەکی دیاری
کراودا رادەی قەرز و پارهی هەبووی کۆمپانیا حهسێب دەکات .لە
تەرازنامەدا ئەو بەشانەی کە کۆمپانیا خاوەنیەتی لە لیستی دارایی
(دێبێت) ریز دەکرێن و سەرمایەی خۆیی و قەرزەکانی کۆمپانیا لە
بەرپرسایەتی یان قەرز (کرێدیت) دادەنرێت.
ساڵی دارایی ماوەی ساڵی ژمێریاریە بە گشتی  ١٢مانگە ،کە لەو
ماوەیەدا رادەی قازانج و زیانەکانی کۆمپانیا روون دەکرێتەوە.
لە رهوشی تایبەتیدا ساڵی دارایی کۆمپانیا دەتوانێ کورتتر یان
درێژتر لە  ١٢مانگ بێت ئەو پەڕەکەی  ١٨مانگ .ئەمەش لە
کاتێکدایە کە کۆمپانیا تازە دەست بەکار دەکا یان خود بڕیاری
داوە کۆتایی بەکارەکەی بهێنرێت (یاسای ژمێریاری).

ژمێریاری کۆتایی بەشێک لە راپۆرتی سااڵنەی دارایی
کۆمپانیایە .بەشەکانی دیکە بریتین لە تەرازنامە ،راپۆرتی چاالکی
و زانیاریی لەمەڕ کۆمپانیا .ژمێریاری کۆتایی داهاتی سااڵنەی
کۆمپانیا واتە داهات و هەروەها دەرکەوتی سااڵنەی کۆمپانیا
واتە داهات لە رێگای کەمکردنەوەیان لە یەکتر حهسێب دەکات.
لە ژمێریاری کۆتاییدا ئاکامی ساڵی دارایی (قازانج) یان (زەرەر و
زیان) دیاری دەکرێت.
ئینشورانسی خانەنشینی کرێکار واتە TyELبریتیە لە
ئینشورانسی خانەنشینی کرێکار کە لە رێگای کۆمپانیای
ئینشورانسی هەڵدەگیرێت .کە هەقەدەستی مانگانەی کۆمپانیا
النیکەم  52,49یورۆ (ساڵی  )2011بێ ،کۆمپانیا دەبێ
ئینشورانس ببێت.
مافی بێکاری لە رێگای ئینشورانسی نیشتمانی واتە Kela
کەسێک کە بێکار ماوە یارمەتی پشتیوانی لە بازاڕی کار،
قەرەبووی سەرەتایی رۆژانە یان خود قەرەبووی رۆژانەی
سندۆقی بێکاری کرێکارانەوە وەردەگرێت.

بیالنی سااڵنە ژمێریاریەکە کە لە ماوەی ساڵی داراییدا ئەنجام
دەدرێت .لە بیالنی سااڵنەدا رادەی داهات و سەرمایەی کۆمپانیا
روون دەکرێتەوە .بیالنەکە بە شێوەی ئاسایی ساڵێ جارێک
ئەنجام دەدرێت .بیالنی سااڵنە لە الیەن چاوەدێرانی داراییەوە
کۆنترۆل دەکرێ گەر کۆمپانیا ئەرکدار بە چاوەدێری دارایی بێ یا
خود کۆمپانیا بیهەوێ چاوەدێری دارایی بەکار ببات.

سندۆقی بێکاری بەو ئەندامانەی کە بێکار بوون ،قەرەبووی
رۆژانەیان پێدەدات .ئەمە بەواتای ئەوەیە کە قەرەبووی رۆژانە
بە پێی مووچهی مانگانەت بۆ حهسێب دەکرێت .ئەندامەتی لە
سندۆقی بێکاری بەدڵخوازانەیە .لە فینالند هەم کرێکاران و هەم
خاوەن کاران سندۆقی بێکاریان هەیە.

پیشەی بازرگانی باس لە جۆری بازرگانیەک دەکات کە کۆمپانیا
بەڕێوەی دەبات ،بۆ نموونە پیشەی رێستۆران و چێشتخانەداری
یان دووکانی پهڕۆفرۆشی.

سەقامگیری دارایی هەرچی سەرمایەی خۆماڵی کۆمپانیاکە زیاتر
لە سەرمایەی دەرەوەیی واتە قەرزەکان بێت ،کۆمپانیا خاوەنی
سەقامگیری دارایی زیاترە.

هۆی بوون باس لە مەبەست و ئامانجەکانی کۆمپانیا دەکات ،واتە
بۆچی کۆمپانیاکە دامەزراوە .بیری بازرگانی پالنی کاریەکە کە
باس لەوە دەکات چۆن ئامانجی کۆمپانیاکە جێبەجێ دەکرێ.

گەڕەنتی قەرز لە رێگای گهڕهنتی یان زامنەوە خاوەن قەرز
دەیهەوێ قەرزەکانی خۆی وەرگرێتەوە .بۆ نموونە دانی دوو تا
سێ مانگ کرێی پێشوەخت کە بە خاوەن کرێی شوێنی کاری
کۆمپانیا دەدرێت .گهڕهنتی قەرزەکان بەسەر دووبەشی دارایی
موڵکی و گهڕهنتی گیانی دابهش دهکرێن .دارایی موڵکی بریتیە لە
کەلوپەل و شتومهکی بەهادار .بەشێک لە دارایی یان موڵک وەک
گهڕهنتی قەرزەکە دیاریکراوە .مەبەست لە گهڕهنتی گیانی ئەوەیە
کە کەسەکە راستەوخۆ دەبێتە گهڕهنتی و زامنی قەرزی کەسێکی
دیکە .گهڕهنتی گیانی بۆ نموونە زمانەتی قەرزەکانە.

بەرپرسی گشتی بەڕێوەبەری کاروباری رۆژانەی کۆمپانیا دەکات
بە پێی بڕیارەکانی دەستەی بەڕێوەبەری .ئەو بەرپرسیاری ئەوەیە
کە ژمێریاری کۆمپانیا بە پێی یاسا بەڕێوە بچن و سەرچاوەکانی
داهاتی کۆمپانیا بەشێوەیەکی بڕواپێکراو بەڕێوە دەچن .بەرپرسی
گشتی دەبێ رێنوێنی و زانیاریەک کە بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانی
دەستەی بەڕرێوەبەری پێویستن پێیان بدات.
گومریک بۆهاوردنی کەلوپەل و بەرهەم لە دەرەوەی واڵتەوە،
ناردنەوەی بەرهەم بۆ دەرەوەی واڵت دەبێ کاروچاالکی وردی
پێوەندیدار بە باج و بەڕێوەبەری ئەنجام بدرێت .گومریک لە گەڵ
کاربەدەستانی گومریک جێبەجێ دەکرێ
( .)Yrityksille > www.tulli.fiلە گومریک فۆرمێک پڕ دەکرێتەوە
کە لەودا زانیاریەکانی پێوەندیدار بە بەرهەم و رادەی ئەو ه
دەنووسرێ.
وهبهرهێنانی داهات مەبەست لە وهبهرهێنانی داهات لێکدانەوەی
داهات و دەرکەوتی رۆژانەی کۆمپانیاکەیە.
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قەرزنامە بەڵگەنامەیەکە کە الیەنەکانی پێوەندیدار بە قەرز رادەی
قەرز ،کاتی دانەوەی قەرزەکان ،سوودی قەرز دەنووسرێت.
دووکانی تۆڕی ئینتهرنێت دووکانێکە کە لەرێگای ئینتهرنێتەوە
کار دەکات.
پێکهێنانی تۆڕی پێوەندیەکان مەبەست لە تۆڕی پێوەندیەکان
هاوپەیمانانی کۆمپانیەکەن ،ئەوانەی کە بە بوونی خۆیان بەهای
زیادی بۆ کۆمپانیاکە دێنن .دەکرێ لە گەڵ رکەبەرانیش تۆڕی
پێوەندی دابمەزرێ بۆ نموونە لە رێگای دانانی رەکالمی هاوبەش
بۆ رۆژنامە.

هاتن بۆ فینالند
وەک کاسبکار

سوودی وەدرەنگ کەوتن سوودێک کە دوای درەنگ کەوتنی
کاتی دانی حهسێب ،پارهیهکی زیادییە جیا لەو پارەی کە
قەرار بوو بۆ رۆژی کۆتایی مۆڵەتی دانەوە دیاری کرابوو بە
سوودی وەدرەنگکەوتن دەناسرێت .بە پێی یاسای پاراستنی
بەهرە وەرگر سوودی وەدرەنگ کەوتن نابێ زیاتر لە رادەی
دیاری کراو لە یاسادا بێت .سوودی وەدرەنگ کەوتن بە پێی
بانکی ناوەندی ئهورووپا شەشمانگ جارێک بریتیە لە سوودی
ئیندیکس لە گەڵ 7%ی رادەی قەرزەکە .ئەمە النی بەرزی
سوودی وەدرەنگ کەوتنە کە کاسبکار دەتوانێ لە بەهرەوەرگر
داوا بکات .ساڵی  2011لەوانەیە سوودی وەدرەنگ کەوتن بگاتە
.% 8
قازانج :قازانجی کۆمپانیا بریتیە لە رادەی پارهیهک کە دوای
کەم کردنەوەی دەرکەوتەکان لە فرۆشی کۆمپانیا لە ئاکامی
سااڵنەدا بەدەست دێت .قازانجی کۆمپانیا قازانجی کاروچاالکی
کۆمپانیایە بەر لەدابەشکردنی بەسەر خاوەن بەشەکان.
دابەشکردنی قازانج قازانجی کۆمپانیا دەکرێ لە نێوان
هاوبەشەکان دابەش بکرێت .دوای دانەوەی باج قازانجی
کۆمپانیا دەکرێ لە نێوان خاوەنەکانی دابەش بکرێت.

ئەنکۆباتۆری بازرگانی هاوکاری تازەکاسبکاران دەکا بۆ
ئەوەی بتوانن گەشە بکهن .ئەنکۆباتۆری بازرگانی بۆ نموونە
شوێنی چاالکی ،راوێژکاریی و خزمەتەکانی پسپۆری ،ڕاهێنان
و مێنتۆر ،پەروەردە و ئیمکانی دامەزراندنی تۆڕی پێوەندیەکان
پێشکەشی کاسبکار دەکات .کاسبکار پەیمانی کاتی بۆ دووساڵ
لە گەڵ ئەنکۆباتۆری بازرگانی دەبەستێ.
شێوە یان فۆرمی کۆمپانیا لە فینالند فۆرمەکانی کۆمپانیاکان
کە تۆمار دەکرێن بریتین لە کۆمپانیای تایبەتی (،)toiminimi
کۆمپانیای هاوبەشی گشتی ،کۆمپانیا هاوبەشی بە بەرپرسایەتی
سنووردار ،کۆمپانیای شەریکە بەشی ،کۆمپانیای هەرەوەزی
و هەروەها هەندێک فۆرمی کەمتری وەک کۆمپانیای
شەریکەبەشی گشتی و کۆمپانیای ئهورووپایی .فۆرمی کۆمپانیا
کار دەکاتە سەر بەرپرسایەتی ،سنوور ،النی کەمی رادەی
دامەزرێنەرانی کۆمپانیا ،باج  ،دابەشکردنی قازنجەکان ،هەروەها
پارهی تۆمارکردنی سەرەتایی کۆمپانیا و النی کەمی سەرمایەی
پێویست.

ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار  YELئینشورانسی
خانەنشینی ناچاریە ،کە بەپێی ئەو ه کاسبکار مافی خانەنشینی،
قەرەبووی رۆژانەی نەخۆشی لەالیەن ئینشورانسی نیشتمانی
واتە Kelaوە ،پارهی دایکێتی ،پارهی تایبەتی دایکێتی ،پارهی
باوکێتی ،پارهی دایکوباوکێتی یان قەرەبووی سازبوونەوە
وەردەگرێ .رادەی ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار لە سەر
بنەمای داهاتی کاری کاسبکارە .رادەی ئینشورانسی خانەنشینی
کاسبکار دەبێ النیکەم ئەوەندە بێت کە لە کاری هاوچەشن
دا کاسبکار هەقدەستی مانگانەی وەردەگرێ .داهاتی بیمەی
خانەنشینی ئەو داهاتەی کاسبکار کە باجی لێ وەردەگیرێ یا
خود قازانجی کۆمپانیا نیە .النیکەمی رادەی داهاتی ئینشورانسی
خانەنشینی  6896,69یورۆ لە ساڵدایە (ساڵی .)2011
زانیاریی زیاتر لەمەڕ داهاتی ئینشورانسی خانەنشینی کاسبکار
لە ماڵپەڕی ناوەندی (Vakuuttaminen > www.etk.fi
> )Yrittäjän vakuuttaminen > Yrittäjän työtulo
خانەنشینانی فینالندی دەدۆزرێتەوە.
ژمێریاری ساکار بڕوانە ژمێریاری.
پیشەی بازرگانی گشتی بەو واتایە دێ کە کۆمپانیا دەتوانێ
هەموو شێوەکانی چاالکی بازرگانی کە یاسایین ئەنجام بدات.
ئەو جۆرە پیشە بازرگانیانە دەکرێ لە کاتی دامەزراندنی
کۆمپانیا لە پەیمانی دامەزراندنیدا بنووسرێ و بە ناوەندی
تۆماری کۆمپانیاکان ڕابگەیەندرێت( .بە وتەیەکی دیکە هیچ
پیشەیەکی تایبەتی وەک کۆمپانیا بۆ کاروباری خانووبەرە یان
خاوێنکاری و پاکژی راناگەیەندرێت).
کاسبکار کەسێکە کە بە تەنیا یان لە گەڵ کەسانی دیکە کاری
بازرگانی و کاسبکاری دەکەن .مەبەست لە کاری بازرگانی
هەڵگرتنی ریسکەکانی پێوەندیدار بە کاری کاسبکاری
قازانجکردنە.
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ناونیشانی خزمەتگوزاریەکانی ناوەندی کۆمپانیا تازەکان
Espoo
Helsinki
Hyvinkää
Hämeenlinna
Iisalmi
Imatra
Joensuu
Jyväskylä
Kemi-Tornio
Kokkola
Kotkan-Haminan
seutu
Kuopio
Lahti
Lohja
Loimaa
Loviisa
Mikkeli
Oulu
Pietarsaari
Pori
Porvoo
Savonlinna
Seinäjoki
Tammisaari
Tampere
Turku
Tuusula
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus

Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry
Helsingin Uusyrityskeskus ry, YritysHelsinki,
Naisyrittäjyyskeskus ry
Hyvinkää-Riihimäen Seudun
Uusyrityskeskus Yrityspaja ry
Hämeen Uusyrityskeskus ry
Ylä-Savon Kehitys Oy
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry
Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry
Meri-Lapin Startti Oy
Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Firmaxi
Cursor Oy
Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry
Lahden alueen Uusyrityskeskus ry
Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry
Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ry
Loviisanseudun Uusyrityskeskus ry
Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo
Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry
Pietarsaaren Seudun Uusyrityskeskus Concordia
Yrityspalvelu Enter, Porin Seudun
Yrityspalveluyhdistys ry
Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry
Itä-Savon Uusyrityskeskus ry
Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus
Neuvoa-Antava
Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry
Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry
Ensimetri
Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry
Vakka-Suomi/ Ukipolis Oy
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia
Vantaan Uusyrityskeskus ry
Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

www.uusyrityskeskus.fi

