Супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент танҳо
ШАХСӢ бояд бошад. Патент дар мӯҳлати 10 рӯзи
корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ
дода мешавад.
Шумо метавонед дар бораи омодагӣ ва ҳаққи патент
барои кор дар сайти расмии Департаменти асосии Муассисаи ГУ МВД Вазорати корҳои дохилии Русия дар
Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград: www.78.мвд.рф/
ms. маълумот гиред.

Пардохти патент барои кор
Ҳангоми андози НДФЛ дар ҳаҷми 3000 рубли ҳар як
моҳи оянда пардохт кунед, патент дар муддати он пардохта мешавад, ки автоматӣ таҷҳизонида мешавад. Ҳангоми пардохти саривақтӣ, патент аз рӯзи якуми таъхир
бартараф карда мешавад.
Аз 01.01.2018 сол, маблағи пардохти пешпардохти
патент дар Санкт Петербург метавонад тағйир
ёбад. Ҷустуҷӯ барои тағирот кунед!
Ҳар моҳ аз лаҳзаи гирифтани патент барои коре, ки дар
ҳуҷҷат зикр шудааст, ҳисоб карда мешавад. Пардохт на
дертар аз 1 рӯз то ба итмом расонидани ҳар як моҳ пардохт карда мешавад.
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Дар муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент, шумо бояд
нусхаи шартномаи меҳнатиро бо корфармо - шахси
ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ба Раёсати корҳои мигратсионй ГУ МВД Россия фиристед.
Патент дар давоми мӯҳлати эътибори худ ба Шумо иҷозати дар Санкт Петербург истодан ва бо ихтисосе, ки дар
патент нишон дода шудааст кор кардан медиҳад, то ба
анҷом омадани муҳлаташ. Шумо метавонед ҳам аз ҷониби шахс ва ташкилот кор мекунад. Дар анҷоми эътибори
патент бояд аз ФР бароед.
Пардохти байъонаҳои андозҳои пардохтй Шуморо аз давом додани бақайдгирии мигратсионй
халос намекунад! Дар бораи давом додани бақайдгирии мигратсионй дар асоси ва дар давраи
пардохти патент барои кор мушоҳида кунед!
Шумо инчунин метавонед муҳлати патентро, 10 рӯзи
корӣ пеш аз анҷоми мӯҳлати он, ба шуъбаи саволҳо дар
бораи мигратсия ГУ МВД Россия боа риза рафта, ва
онро аз сари нав ба кор даровардан.

Патент метавонад на зиёда аз 1 бор бо муҳлати
12 моҳ дароз карда шавад.

ХУШ ОМА ДЕ Д БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Дар сурати гум кардани патент ё зарари он, Шумо ҳуқуқ доред, ки ба Шӯъбаи Муҳоҷирати меҳнатии Вазорати корҳои
дохилии Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленингради бо дархости патенти такрорӣ муроҷиат кунед. Бо
дархост бояд, ки ин ҳуҷҷатҳоям бошанд:
шиноснома ва нусхаи шиноснома
Корти мигратсионй ва нусхаи он
Чекҳо дар бораи пардохти патент.

ТАМОСҲОИ МУҲИМ:

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
www.78.мвд.рф/ms
департаменти масъалаҳои мигратсияи меҳнатӣ (масъалаҳои ҳуқуқӣ ва масъалаҳои ҳуҷҷатҳо):
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.15
Тел.: 8 (812) 318-06-38
ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России»
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15,
лит. А
Тел. 8 (812) 318- 01-22
http://spb.pvsmvd.ru
Многофункциональные центры (МФЦ) - марказҳо барои
расонидани хадамоти давлатӣ
Таъмини хидматҳои ҷамъиятӣ
Хизматрасонии ягона МФЦ:
8 (812) 573-90-00
Рӯйхати МФЦ дар Санкт-Петербург: https://gu.spb.ru/mfc/
ФГУП «Почта России»
www.pochta.ru
Дастгирии мизоҷон: 8-800-2005-888

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛООТӢ

БАҚАЙДГИРИИ МУҲОҶИРОН ВА
ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ДАР
САНКТ ПЕТЕРБУРГ

migrussia.ru - Муҳоҷирй ва муҳоҷирон: портали иттилоотӣ (маслиҳат оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ дар
Санкт-Петербург ва дигар минтақаҳои Россия)

ёддошти ёридиҳанда
барои мигрант

migrantinfo.spb.ru - «Хуш омадед ба Санкт Петербург!» Манбаъи - интернетй барои мигрантҳои Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ ва татбиқи сиёсати мигратсионй дар
Санкт-Петербург

МигрАзия - гузориши мобилй барои коргарони муҳоҷир ва
аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ЕАЭС ва СНГ (барои
Android).
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ИЗҲОРОТ ДАР БОРАИ БАҚАЙДГИРИИ
МУҲОҶИРОН

Ҳар як шаҳрванде, ки ба Россия меояд, ӯҳдадор аст, ки дар
муддати 7 рӯзи корӣ дар маҳалли истиқомат худашро дар
бақайдгирии мигратсионй (регистратсия) ба қайд гирад.
Барои шаҳрвандони ин давлатҳо мӯҳлатҳои дигар муқаррар карда мешаванд:
барои шаҳрвандони кишварҳое, ки ба ЕАЭС медароянд
(Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) - 30 рӯз;
барои шаҳрвандони Тоҷикистон - 15 рӯз.
Тафтиш ва тартиби мӯҳлати бақайдгирии
муҳоҷирон метавонад бо дарназардошти ҳолатҳои махсус тағйир дода шавад: бо мақсади
таъмини тартибот дар чорабиниҳои оммавии
варзишй, шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар давоми
24 соат аз санаи ворид шудан бар ҷойи муайян ба
қайди мигратсионй худро гиранд.
Чунин тартибот дар Санкт-Петербург аз 25 май то 25 июли
соли 2018 амал карда мешавад. Бодиққат бошед!
Бақайдгирии шаҳрванди хориҷӣ барои баҳисобгирии мигратсионй аз ҷониби кишвари қабулкунанда иҷро мешавад:
шаҳрванде, ки дар қаламрави ФР ба таври доимӣ ба қайд
гирифта шудааст, дар кӯҷо Шумо кор карданиенд
шаҳрвандии хориҷие, ки дар қаламрави ФР доимй зиндагӣ
мекунад
шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти корфармо, меҳмонхона, ташкилоти ғайритиҷоратӣ.
Шумо метавонед худро ба қайди мигратсионй (регистратсия) дар хонае, ки зиндагй мекунед гиред, ё ин ки ба суроғаи корфармои худ – бо ҷойи кории Шумо.
Бо дарназардошти тақвият додани назорати
муҳоҷирати меҳнатӣ, мо тавсия медиҳем, ки ба
муҳоҷират дар маҳалли истиқомати доимӣ худро
ба қайд гиред!

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин даркор мешавад:
шиноснома,
нусхаи шиноснома (саҳифаи аввал ва саҳифаҳое, ки нишонаҳои гузаштани сарҳдро доранд)
корти мигратсионй,
нусхаи корти мигратсионй,
полиси тиббй,
нусхаи полиси тиббй.

Чӣ тавр ба баҳисобгирии мигратсионй мубаддал гардад:
1) Варақаи-огоҳиномаи махсусро, дар бораи омаданй шахси муҳоҷир бояд пур карда шавад. Ин варақаи-огоҳиномаро Шумо метавонед дар ин сайт ёбед: https://78.мвд.рф/ms
Варақаи-огоҳинома ройгон дода мешавад:
дар идораҳои корҳои дохилии Вазоратӣ бо саволҳои
муҳоҷиратӣ ба ГУ МВД;
дар марказҳои таҳвилдиҳии хизматрасонии ҷамъиятӣ
(МФЦ);
дар шуъбаҳои почтаи Россия.
Шакл аз ду қисм иборат аст. Баъд аз пур кардани як қисми он
ба УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи
Россия интиқол дода мешавад, ки дигар бо шаҳрвандони
хориҷӣ боқӣ мемонад. Дар ҳар ду қисм, огоҳинома, суроғаи
истиқомат, маълумоти шахсии тарафҳои қабулкунанда ва
маълумоти шахсии шаҳрвандони хориҷӣ бояд зикр карда
шаванд. Иштирокчии ҳизб-иштирокчӣ имзои худро дар шакли формуларо медиҳад ва ташкилоти қабулкунанда - мӯҳр
ва имзои сарлавҳа мебошад.
2) Ирсоли огоҳинома бо нусхаи шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ, нусхаи шиносномаи шаҳрванди Федератсияи Россия
(қабулкунанда) ва як нусхаи корти муҳоҷират тавассути почтаи
Россия дар корҳои тадқиқотӣ УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Россия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.
Шумо метавонед огоҳиномаро шахсан ба МФЦ Шӯъбаи
Вазорати корҳои дохилӣ ё УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои
дохилии Федератсияи Россия ба таврй ройгон ирсол намоед.
Ҳангоми дархост дар бораи бақайдгирии муҳоҷирон дар
МФЦ, огоҳинома аз ҷониби кормандони марказ бе иштироки шумо фиристода мешавад.
3) Гирифтани шакли огоҳиномае, ки аз ҷониби Вазорати
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ГУВМ МВД РФ, МФЦ ё почтаи русӣ
қабул карда мешавад.
Шумо бояд, ки шакли огоҳиномае, ки бо баррасии ҳуҷҷатҳои
Шумо аз ҷониби кормандони идораи муҳоҷиратии ГУ МВД
Россия дар шаҳри Санкт-Петербург вилояти Ленинград,
МФЦ ё ин ки бо ФГУП «Почта России» гиред.
Пас аз гирифтани патент барои кор, бояд ки
бақайдгирии мигратсионии худатонро дар муддати эътибор ва пардохти патент ба таври
мунтазам давом дода шавад!

ТАНЗИМИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Шаҳрвандони мамлакатҳои ИДМ дар муддати кор кардан
дар ташкилотҳои шахсони ҳуқуқӣ (соҳибкори инфиродӣ) ё
ин ки дар хонаи шахсони воқеӣ (масалан, соҳибони хонаҳо
ва ғайра) бояд, ки ҳатман патент барои кор дошта бошанд.

Патент танҳо ба шӯъбаи муҳоҷирати меҳнатӣ УВМ ГУ МВД
корҳои илмии Россия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград дода, ва танҳо дар минтақаи Федератсияи
Россия, ки дар он ба даст шуд, эътибор дорад.
Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои танзими патент -30
рӯз аз рӯзи ворид шудан ба Федератсияи Россия мебошад. Он бояд риоя шавад, дар акси ҳол, барои вайрон
кардани шартҳои ариза барои додани патент барои кор
аз 10,000 то 15000 рубл ҷарима хоҳанд дод.
Иҷрои кор танҳо бо ихтисос, ки дар патент зикр шудааст,
бошад.
Барои коре, ки дар патент ва ихтисоси Шумо нишон дода
нест, мумкин аст, ки аз 4000 то 7000 рубли русӣ ҷуброн
карда шавад.

Барои танзими патент зарур аст:
арзнома патент барои додани патент (шакли ариза ва
намунаи пур он метавонад ба таври ройгон дар дафтари Идораи саволҳои умурӣ муҳоҷирати Вазорати давлатии корҳои дохилии ГУ МВД Россия ё ин ки дар сайти
www.78.мвд.рф/ms);
шиноснома ва нусхаи шиноснома;
огоҳонидани бақайдгирӣ барои бақайдгирии мигратсионй
(регистратсия) ва нусхаи он;
тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо печати нотариус - дар идораи нотариус, ки дар он ҷо тарҷумон вуҷуд
дорад карда мешавад;
корти мигратсионй бо мақсади таъиншудаи «кор», бо
тамғаи воридшаванда ва нусхаи он;
шаҳодатномаи тиббӣ ва шаҳодатномаи надоштани бемории ВИЧ - дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузарондани ташхиси тиббӣ коркард карда мешавад;
Аз шаҳрвандони Тоҷикистон инчунин талаб мекунанд,
ки справкаи 086, ки дар Тоҷикистон дода мешавад, пешниҳод намоянд.
полиси сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши забони русӣ, дониши
таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россия;
Дар бораи санҷиш ва таҳлили худро омӯзед, ба сомонаи
«Консортсионии санҷиши Русия» http://testcons.ru дастрас шавед. Дар сомонаи http://testmigr.ru/ шумо метавонед озмоиш ва сатҳи забони русии худр фаҳмед.
квитансия дар бораи гирифтани патент дар ҳаҷми 3000 рубл
(НДФЛ). Пардохт дар ҳама гуна филиалҳои Сбербонки ФР
карда мешавад бо мушаххасоти ГУ МВД Россия.
Дар Санкт-Петербург танҳо як ташкилоте, ки патенти кориро омода мекунад ФГУП «Паспортно-визовый сервис».
Хизматрасонии онҳо ба пул мебошад.

