
 اداره اقتصادی و پالنگزاری آقاخان برای کشورهای اسکاندیناوی
                                     اعالمیه رهنمودی و معلوماتی

 
 تاریخ: ١٣ اپریل ٢٠٢٠

 
  جماعت محترم مقیم سویدن!

 

١٩ کوید کرونا- ویروس شیوع اثر از شان کاری های فعالیت که شاغل افراد و ها شرکت عده آن توجه                      قابل
  متاثر گردیده است.

کرون میلیارد ٣٠٠ بر بالغ حمایوی بسته یک کرونا ویروس شیوع از ناشی بحران با مقابله برای سویدن                    دولت
 سویدنی را منظور کرده است که شما میتوانید معلومات مفصل آنرا در این  لینک  بخوانید.

 
  بسته پیشنهادی برای تجارت ها ( شامل حفظ  کارمندان)

 
  تغیرات در پرداخت مدد معاش مریضی

در- تجارتی نهادهای ساییر و ها شرکت کارکنان برای مریضی ی معاش مدد مجموعی پرداخت                 دولت
 جریان ماهای اپریل و می، را به عهده میگیرد.

از- مریضی معاش مدد دریافت مستحق باشند دهندگان مالیه اداره راجستر و دارند آزاد شغل که                  افراد
  ١ – ١۴ روز میگردد.

ساییر- که معنی این به است. شده لغو (Karensdag – (کارینسداگ می ماه الی مارچ ماه                  از
 کارمندان میتوانند از روز اول مریضی شان در جریان ماه مارچ  تا ماه می مدد معاش دریافت کنند.

تصدیقنامه- به نیاز مریضی اول روز ٢١ برای معاش مدد دریافت جهت مارچ، ٢٧ تاریخ از                  سر
الزامی صحی تصدیقنامه صورت آن در باشد روز ٢١ از بیشتر مریضی مدت اگر و نبوده                  صحی

  میباشد.

 معلومات بیشتر از  طریق صندوق  بیمه  و نیز  تفصیالت قانون جدید در این  لینک  قابل دسترس است.

 

  معرفی کارهای کوتا مدت

تا- کاری های ساعت که معنی این به است. کرده معرفی را مدت کوتا کارهای قانون بالفاصله                   دولت
  ۶٠ فیصد کاهش پیدا میکند و اما هر کارمند مستحق دریافت ٩٠ فیصد معاش میباشد.

تجارتی- های نهاد و ها شرکت بحرانی وضعیت این در تا است این اقتصادی های کمک از                   هدف
  بتوانند کارکنان خویش را حفظ کرده و پس از رفع بحران به حالت عادی برگردد.

معلومات- و میباشد اجرا قابل ٢٠٢٠ سال جریان در و است شده تصویب مارچ ماه ١۶ در قانون                    این
 بیشتر در این  لینک  قابل دسترس  است.

 
  افزایش نقدینگی از طریق حسابات مالیاتی

مالیات- شامل که مالیاتی تادیات انداختن تعویق اجتماعی امنیت سهم پرداخت با توانند می                شرکتها
ماه چهار تا دو برای میتوانند شرکتها کند. درخواست میباشد ها ارزش بر و معاشات بر                  ابتدایی

 مالیات خود را  به تعویق پرداخت کند.

 لطفا برای معلومات بیشتر در این زمینه همرای مشاور مالیاتی خود در اداره مالیات در تماس شوید.

این- از هدف میباشد. میدهد، قرضه که مالی نهادهای از حمایت برای دولت پیشنهادی دیگری                 بسته
سویدی کرون ملییون ٧۵ تا قرضه فیصد هفتاد تا دولت که بوده قرضه اخذ به بخشیدن سهولت                   اقدام

  برای شرکت های که متاثر از شیوع ویروس کرونا شده باشد، را ضمانت میکند.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering


فعالیت- و رستورانت هوتل، ارزان، های فروشگاه مانند ها شرکت تعداد آن های هزینه کاهش                 برای
پیشنهادی بسته یک دارند قرار کرونا ویرویس از ناشی ضرر معرض در که دست این از                  های
اپریل ماه اول از قانون این است. شده منظور است کرایه پرداخت فیصد پنجا پرداخت شامل که                   دولت

  الی اخیر ماه جون قابل اجرا میباشد.

یک- سطح تا ٢٠١٩ مالی سال برای عاییدات بر مالیات فیصد صد که است معنی این به جدید                    قانون
احتمالی ضرر صورت در که میگردد حفظ احتیاطی بودجه یک همچون باشد سویدی کرون                میلیون

  در آینده از آن کار گرفته شود.

معنی- این به است گردیده منظور جون ٣٠ الی مارچ ماه اول از ها شرکت سهام تادیات موقتی                    کاهش
کارمند ٣٠ تا که های شرکت برای پیشنهادی الیحه این میباشد. تادیه قابل بازنشستگی سهمیه تنها                  که
کرون ٢۵٠٠٠ از باالتر شان ماهانه معاش که میدهد قرار پوشش زیر را کارمندان آنعده و                  دارد

  سویدی نباشد.

این- در بیشتر معلومات برای. است. شده بینی پیش سویدی کرون ۵٣٠٠ تا یکماه در مالیات                  کاهش
 لینک  موجود است.

حالت- در یکبار سال ۵ در تنها که است های شرکت برای این و باشد تعلیق حالت به میتواند ها                      شرکت
  تعلیق بوده میتواند و سال ٢٠٢٠ را معافیت میداشته باشد.

  بسته پیشنهادی برای افراد غیر شاغل

 دولت تغیرات جدیدی را در بیمه افراد غیر شاغل به وجود آورده است که تعداد زیادی میتوانند از بودجه حمایتی بیمه
 دوران بیکاری مستفید شوند. این تغیرات برای کسانی است که میتواند مددمعاش صندوق حمایت از افراد غیر شاغل را
 دریافت کند و  نیز شامل محدودیت های اینکه قبال شما چه مدت کار کرده و چه مدت هم عضو صندوق بیمه حمایت از

  .بیکاران بوده اید، نمیگردد

 رخصتی های کوتا مدت از ١۶ مارچ قابل اجرا میباشد-
 همچنان دانشگاه ها و کالج ها سطح پذیریش را برای متقاضیان جدید باال برده است به این منظور که افراد-

  ییکار با استفاده از این فرصت بحرانی میتوانند برای ادامه تحصیل درخواست کنند.
  فرصت های خوبی برای تعلمیات مسلکی به هدف ارتقای ظرفیت کاری افراد غیر شاغل مساعد گردیده است.-
  در قسمت پول امتیازی دانشجویان شاغل است  نیز تغیرات آمده است. پس از این در آمد کاری دانشجویان هیچ-

  تاثیری باالی میزان دریافت قرضه های دانشجویی شان ندارد.

  معلوما بیشتر در این  لینک  موجود است.
 
دیگری اقدامات آینده های هفته در اینکه امکان و است تغییر حال در سرعت به فعلی وضیعت که باشید داشته خاطر                       به
را مسوول های نهاد اخبار جدید اقدامات و تغیرات از اطیمنان برای شود می توصیه بنابراین است. موجود شود،                     گرفته

 تعقیب کنید تا از پیشرفتها در جریان باشید.
 

با ولی است داشته مبذول معلومات این بودن درست خاطر به را خویش توجه تمام AKEPB پالنگزاری و اقتصاد                     اداره
که میشود توصیه شما به بنابرین . است رضاکار نهاد یک اداره این چون کنیم. تضمین آن بودن درست از نمیتونیم                       آنهم
مشوره و گرفته تماس خودی مالیات و تجارت امور در تصمیم مورد در مسلکی نهادهای و مشاورین با نیاز صورت                      در

 کنید.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/

