Chính phủ Ucraina hỗ trợ người kinh doanh bị thiệt hại vì chiến tranh
Thứ năm, 10 Tháng 3 2022 15:26

Từ ngày 8/3/2022, Chính phủ Ucraina đã bắt đầu trợ cấp 6500 grivna cho tất cả những người bị
mất việc vì chiến tranh, bao gồm người lao động có đóng bảo hiểm xã hội và người kinh doanh
thuộc tất cả các nhóm thuế.

Khoản hỗ trợ nói trên được áp dụng cho người lao động và người kinh doanh tại những địa
phương có chiến sự ác liệt, gồm các tỉnh: Volyn, Donetsk, Zytomir, Zaporizhie, Kyiv, Lugansk,
Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Kherson, Chernigiv và thành phố Kyiv.

Để nhận tiền trợ cấp, cần kích hoạt ứng dụng di động Diya, truy cập vào mục "єПідтримка",
chọn thẻ ngân hàng để nhận tiền, nhấn "Oтримати допомогу", tiền sẽ được chuyển vào thẻ.

Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng vào bất cứ mục đích nào.
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Theo thông báo của Thủ tướng Denis Shmygal, Chính phủ Ucraina đã thông qua quyết định
miễn sử dụng máy tính tiền và miễn đóng bảo hiểm xã hội (ЕСВ) đối với người kinh doanh thuộc
nhóm I và nhóm II. Quy định này được áp dụng trong thời gian có chiến tranh và trong một năm
sau khi chiến tranh kết thúc.

Các doanh nghiệp và người kinh doanh thuộc nhóm III được quyền không đóng bảo hiểm xã hội
cho những nhân viên nhập ngũ hoặc tham gia các lực lượng vũ trang. Nhà nước sẽ đóng bảo
hiểm thay cho họ.

Các doanh nghiệp cũng được cho phép hoãn nộp thuế, nếu không có khả năng.

Bãi bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát thị trường tiêu dùng, ngoại trừ việc điều phối giá và kiểm
soát giá hàng. Cấm mọi hoạt động kiểm tra đối với giới kinh doanh.

Thanh Hải. Theo Liga.
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