
Μετανάστευση
Δουλειά

Δουλειά - Γενικά
eλληνικά Φινλανδικά
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα]; Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας

Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων,
πριν αρχίσω να εργάζομαι;

Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan
työskentelyn?

Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε

Χρειάζομαι άδεια εργασίας; Tarvitsenko työluvan?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας

Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός; Mikä on maan minimipalkka?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό

Είμαι _________________. Minä olen ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση

μισθωτός työllistynyt
Καθεστώς απασχόλησης

άνεργος työtön
Καθεστώς απασχόλησης

επιχειρηματίας yrittäjä
Καθεστώς απασχόλησης

αυτοαπασχολούμενος itsenäinen ammatinharjoittaja
Καθεστώς απασχόλησης

ασκούμενος σε πρακτική työharjoittelija
Καθεστώς απασχόλησης

εθελοντής vapaaehtoistyöntekijä
Καθεστώς απασχόλησης

σύμβουλος konsultti
Καθεστώς απασχόλησης
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Μετανάστευση
Δουλειά
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας
αυτοαπασχολούμενος.

Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.

Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια
eλληνικά Φινλανδικά
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε; Minkälainen työsopimus on kyseessä?

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου

Έχω ένα ______________ συμβόλαιο. Minulla on ________ sopimus.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε

πλήρους απασχόλησης kokopäiväinen
Τύπος συμβολαίου

μερικής απασχόλησης osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος συμβολαίου

ορισμένης διάρκειας määräaikainen
Τύπος συμβολαίου

μόνιμο vakituinen
Τύπος συμβολαίου

εποχιακός kausiluonteinen
Τύπος συμβολαίου

Πότε θα λάβω το μισθό μου; Koska minä saan palkkani?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας

Θα ήθελα να ζητήσω _________. Haluaisin saada _______.
Για να ζητήσετε άδεια

άδεια μητρότητας äitiyslomaa
Τύπος άδειας

άδεια πατρότητας isyyslomaa
Τύπος άδειας
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Μετανάστευση
Δουλειά
επίδομα ασθενείας sairaslomaa

Τύπος άδειας

μέρες άδεια lomaa
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις
eλληνικά Φινλανδικά
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με φόρους.

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.

Ερώτηση σχετικά με τους φόρους

Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου. Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας

Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με
βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.

Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua
veroilmoituksen kanssa.

Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας
δήλωση

Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την
φορολογική μου δήλωση;

Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla
lähetetty?

Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση

Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν
στείλω την φορολογική μου δήλωση
εγκαίρως;

Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa
myöhässä?

Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως

Ποιος θα με ενημερώσει ______________; Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να
πληρώσετε παραπάνω φόρους

πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης

αν χρωστάω περισσότερο φόρο jos minun pitää maksaa lisää veroja
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 3 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

