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 ریزی اقتصادی آقاخان در اسکاندیناویبورد برنامه

 19وکارها و کارکنان متاثر از کووید نکات راهنمایی برای کسب

 (2020آوریل  13روزرسانی: )آخرین به

 

 تهیه شده است، به شرح زیر است: 19کووید ویروس های متاثر از ]شرایط[ ی اطالعاتی که برای افراد و حرفهرئوس و چکیده

 

 دانمارک:

منابع ضروری به منظور حمایت از اقتصاد دانمارک و کمک به کارکنان، دفاتر کار، تشکیالت برداری از تمام ی بهرهدولت دانمارک آماده

 است. 19ی بحران بیماری کووید تجاری و حِرَف دانمارک در طول دوره

 

 وکارها )شامل حمایت از کاکنان(ی پیشنهادی کسببسته

دهد که مبتنی بر اصول ذیل پیشنهاد می( SMEکوچک و متوسط ) های اقتصادیهای جبران خسارت فراوانی برای فعالیتاین بسته طرح

 است:

 وکارهای تمامی صنایع باید قادر به دریافت غرامت و جبران خسارت باشند.(کسب1

وکارهایی هستند که با کاهش فراوان کارکنان )کاهش نیرو( در فضای کار ( گروه هدف برای پرداخت غرامت و جبران خسارت، کسب2

 (.40اند )بیش از %ه شدهمواج

 شود.می 80تا % 25ثابت از %و مبالغ  های( جبران خسارت شامل هزینه3

 شود.دهد و در اسرع وقت پرداخت میماه را پوشش می 3( جبران خسارت تا 4

 باید پرداخت شود.اً می( اگر درآمد کاهشی چشمگیر داشته باشد، آنگاه غرامت مجدد5

 

 :وکارهاجبران خسارت حقوق و درآمد برای کسب

 کند.یا افراد خوداشتغال را پرداخت و جبران می( SMEsهای اقتصادی کوچک و متوسط )فعالیت یدرآمد از زیان 75%دولت  _

وقت امکارمند تم 10خوداشتغال و دارای مشاغل آزاد که بیش از افراد  ا( یSMEsهای اقتصادی کوچک و متوسط )صاحبان فعالیت_ 

، به سبب بحران %30در صورتی که نیروی کارشان حداقل تا یافت نمایند، ردماه  3کرون در ماه به مدت  23000توانند غرامت ندارند، می

 ، کاهش داشته است.19کووید 
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گیرد. همچنین مربوط به افراد خوداشتغال، صاحبان را دربرمیهفته(  13ژوئن )9مارچ تا  9ی زمانی این طرح، کاهش نیروی کار بین بازه_ 

نیز  CVRی فاقد شمارهمترجمان آزاد نویسندگان و شود. می ASو  IVP ،ApSهای از نوع وکارهای شخصی و شرکتتجارت و کسب

 اند.کرون، بوده 120000، حداقل 2019در سال  Bی شوند، در صورتی که دارای درآمد ردهمشمول دریافت غرامت می

 پردازد.کرون( را می 30000حقوق کارکنان )حداکثر  75دولت %_ 

ها و کارگران دارای باالترین میزان حمایت از حقوقپردازند. حقوق کارکنان را می 25%( SMEsهای اقتصادی کوچک و متوسط )فعالیت_ 

 شود.وقت میهیانه است که شامل کارکنان تمامکرون به صورت ما 30000کرون )به ترتیب( تا  26000و  23000دستمزد ساعتی، از 

 دهد.می حقوق برای کارکنان بدون حقوق ادامه 90بگیر و %ها برای کارکنان حقوقحقوق 75دولت همچنان به پرداخت %_ 

توانند شوند، میمی 19شتریان به سبب بحران کووید ها یا مگزیر به تعلیق و توقف کارکنان، به دلیل کاهش سفارشوکارهایی که ناکسب _

 درخواست بدهید. اینجادر  2020ژوئن  30ماه دریافت نمایند. تا  3دت ی مهای دستمزد برابازپرداختی جزئی برای هزینه

 

 های بیماری:تغییرات در اعانه

اند، برخوردار پرداخته 19های بیماری که به کارگران غایب به سبب کووید کارفرمایان از حقوق مطولی برای بازپرداخت دستمزدها یا اعانه

توانند برای این اعانه از نخستین میقابل درخواست و اجرا است. افراد خوداشتغال نیز  2021ژانویه  1تا  فوریه 27از این اعانات  هستند.

 موجود است. اینجاروز غیبت درخواست دهند. اطالعات و درخواست در 

 

 های مالیاتی:کمک

های آوریل، می، ژوئن و ها در طول ماهبب افزایش بدهیماه به س 4ی به مدت گرو سهام و اعانات کار Aمهلت پرداخت برای مالیات _ 

 و سهام و اعانات کارگری(. Aنویسی برای مالیات افتد )بدون تغییر در مهلت پرداخت در گزارشژوالی به تعویق می

ساب مالیاتی داشته ها در حکرون که ممکن است شرکت 200000افزایش موقتی در مبلغ مانده اعتبار در حساب مالیاتی )مبلغ فعلی _ 

 .اینجایابد(. راهنمایی بیشتر در میلیون کرون افزایش می 10تا  2020نوامبر  30تا مقرر است که باشند، 

 

 ها:های ثابت شرکتجبران خسارت برای هزینه

تان از فعالیت منع بوده است، غرامت دریافت ای که حرفهوکار و تجارتتان در طول دورههای ثابت کسببرای هزینه 80توانید تا %شما می_ 

 کنید.

 .اینجاشده برای این ادعا مورد نیاز است. اطالعات بیشتر و درخواست در های موثق و تصدیقگزارش_ 

 

 افزایش نقدینگی:
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اند، سپرده وام دولتی تحت عنوان متاثر شده 19هایی که از بحران کووید اعتبارات برای شرکترسی به دولت به منظور تسهیل دست_ 

 کند.را معرفی و برقرار می« صندوق رشد و ترقی»

وام و درخواست سپرده  70توانند از صندوق رشد و ترقی تا %اند، میشده 19/ کووید  هایی که نیروی کار آنها متاثر از بحران کروناشرکت_ 

 برداری کنند.ده و غیره، بهرههای وامها، شرکتو نیز از اعتبارات موسسات مالی، شامل بانک

، واقع شده، صندوق رشد و 19د اگر شما یکی از فعاالن اقتصادی کوچک و متوسط هستید که درآمدتان تحت تاثیر بحران کرونا / کووی_ 

های درآمدی شما را تحت پوشش بگیرد. از اعتبارات موسسات مالی، زیانبرداری شما امکان بهرهایجاد تواند با ضمانت وام یا ترقی می

 ملحوظ باشد.بینی برای آن درصدی را تجربه کرده یا چنین پیش 30کم زیان درآمدیِ باید دستوکار شما میشایان ذکر است که کسب

تواند صندوق رشد و ترقی میاید، ، دچار ضرر و زیان در درآمدها شده19ی بحران کرونا / کووید اگر شرکتی بزرگ هستید که در نتیجه_ 

های درآمدی شما را تحت پوشش بگیرد. شایان ذکر است از اعتبارات موسسات مالی، زیانبرداری شما امکان بهرهایجاد با ضمانت وام یا 

  ملحوظ باشد.بینی برای آن درصدی را تجربه کرده یا چنین پیش 30کم زیان درآمدیِ باید دستمی شرکتکه 

 درخواست بدهید. اینجا

 

 های محلی و ملی دسترسی یابند؟توانند به توصیهه میوکار و کارکنان چگونصاحبان کسب

 دریافت نمایند. www.virksomhedsguiden.dkتوانند اطالعات بیشتری از وبسایت ها میو سازمانها شرکت _

 .اینجاافتن اینکه کدام اعتبارات متناسب با شرکت شماست؛ در سودمند برای دریویزارد  _

و  Sundhedsstyrelsen("  :.sst.dk/coronahttps://www("سالمت عمومی دانمارک نمایندگی  _

;danmark-i-https://politi.dk/coronavirus  

 Arbejdstilsynet("  :;/https://at.dk:("ی محیط کار دانمارک متولی و اداره_ 

 7459 7222 45 +: 19خط تلفن مستقیم ملی کووید 

 Udenrigsministeriet("  :/;https://um.dk:("ی دانمارک وزارت امور خارجه

 https://www.kk.dk/coronaنواحی مربوط به کوپنهاگن: 

 

AKEPB ِتوانیم و نباید مسئولیت با این همه، ما نمیآمده انجام داده است. فراهم هر گونه تالشی برای اطمینان از صحت و اعتبار اطالعات

گذاری، سازمانی واالنتری است؛ لذا خواهشمند است قبل از انجام هر گونه سرمایه AKEPBگیریم. صحت و دقت این اطالعات را بر عهده ب

 ای باشید.های حرفهفعالیت مالی شخصی یا تصمیمات تجاری، مجدّانه جویای مشورت و رایزنی
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