
Bevándorlás
Munka

Munka - Általános
magyar román
Van jogosultságom [országban] dolgozni? Pot lucra în [țara]?

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban

Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe
să lucrez?

Társadalombiztosítási szám

Szükségem van munkavállalási engedélyre? Am nevoie de permis de muncă?
Munkavállalási engedély

Mi a minimálbér? Care este salariul minim pe economie?
Állami minimálbér

___________________vagyok. Sunt ___________________ .
Foglalkoztatás

alkalmazott angajat
Foglalkoztatás típusa

munkanélküli neangajat
Foglalkoztatás típusa

vállalkozó antreprenor
Foglalkoztatás típusa

egyéni vállalkozó independent
Foglalkoztatás típusa

gyakornok practicant
Foglalkoztatás típusa

önkéntes voluntar
Foglalkoztatás típusa

szaktanácsadó consultant
Foglalkoztatás típusa
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Bevándorlás
Munka
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni. Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.

Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar román
Milyen típusú a munkaszerződés? Ce fel de contract de muncă aveți?

Szerződés típusának megérdeklődése

______________ szerződésem van. Am contract de ______________.
Szerződés típusa

teljes munkaidős normă întreagă
Szerződés típusa

részmunkaidős jumătate de normă
Szerződés típusa

határozott idejű pe perioadă determinată
Szerződés típusa

állandó pe perioadă nedeterminată
Szerződés típusa

szezonális temporar
Szerződés típusa

Mikor kapok fizetést? Când primesc salariul?
Fizetésről való érdeklődés

Szeretnék_________igényelni. Mi-ar plăcea să întreb _________.
Szabadnap kérése

szülési szabadság concediu maternal
Szabadság típusa

apasági szabadság concediul paternal
Szabadság típusa
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Bevándorlás
Munka
betegszabadság concediu medical

Szabadság típusa

szabadnap zile libere
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar román
Szeretnék többet megtudni az adózásról. Aș dori câteva informații despre taxe.

Adózással kapcsolatos információk kérése

Szeretném bejelenteni a keresetem. Aș dori să-mi declar venitul.
Bevételek jelentése

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu
recuperarea taxelor.

Könyvelőtől való segítségkérés

Mikor van az adóbevallás elküldésének
határideje?

Care este termenul limită de a trimite formularul de
recuperare a taxelor?

Adóbevallás határideje

Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el
időben az adóbevallásom?

Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de
recuperare a taxelor la timp?

Büntetés

Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ? Cine mă va informa de ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.

mennyi a visszatérítés? cât este rambursarea
Adóbevallási lehetőség

mennyit kell még fizetnem? dacă datorez mai mult
Tax return option
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