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   ۲۰۲۰چ  مار  ۲۱ : تاری    خ
 

لیارد کرون  یم  ۳۰۰حمایوی بالغ بر س کرونا یک بسته شیوع ویرو حران ناشی از ولت سویدن برای مقابله با بد
 ل آنرا در لینک ذیل بخوانید. ظور کرده است.  شما میتوانید معلومات مفصسویدنی را من

 
-svenska-for-https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket

jobb-och-foretag 

 
ات دبتغ  مریض  معاش دد ر میر

د به عاپریل و یم در جریان ماه مندان را کار معاش  مدد   مویعمج پرداخت دولت   -  . هده میگیر

ی زاد کار میکنند افراد که آ - برای  ود که روز مییش  ۱۴ – ۱ضی از ستحق دریافت مدد معاش مری منیر
 .  کنند راجسیر  خودرا  (F-tax)دریافت آن باید به 

 کارمندانساییر  که به این معنی  . و شده است( لغKarensdag –داگ س )کارین  ارس چ ایل ممار از ماه  -
 ش دریافت کنند. امدد معیم  -چ مار وانند از روز اول مریضی شان در جریان ماه تمی

   . طالعه کنید ای صندوق بیمه را مآگایه همیتوانید این زمینه بیشیر در برای معلومات  

galler-har-det-https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset 

س است. در این لیمورد این قانون  کومت در معلومات ح  نک قابل دسیر

-for-ansvar-statligt-https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat
stnadersjukloneko 

 
 برای کارهای کوتا مدت  م

 
 عرف

تواند تا  میکاری   ساعاتفاصله قانون کارهای کوتا مدت را معرفی میکند. به این معنی که البدولت  -
معاش میباشد که بخش بزرگ فیصد  ۹۰ستحق دریافت هر کارمند مویل  کند دا  فیصد کاهش پی ۶۰

 داخت میکند.  پر آنرا دولت  

کت های متاثر   موجود   وضعیت بحرانی تا  ن است  اقتصادی ای  ور این بستهظمن -  را مدیریت نموده و شی
ی ی برگردد. هزینه ده حالت عاب ز بحران پس ا وضعیتاز این  کت ها بیر دولت و  کارفرمایان،   -شی

 مندان تقسیم میشود. کار 

 میباشد. ا قابل اجر   ۲۰۲۰سال   جریان تصویب شده است و در ماه مارچ   ۱۶ در  ین قانونا -

 ر قابل دریافت است. زیلینک بیشیر در معلومات 

korttidspermittering-forslaget-https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om 

 
 یش زااف

ی
 یاتی  الحسابات مطریق از نقدینگ

ی کتها یم توانند برای تعویق انشی  - سهم  اخت خدمات اجتمایع  از طریق پرد،  مالیانر شان  خت پردا داخیر
 ، در خواست کنند.  ها  الیات بر ارزش م معاشات و  مقدمانر بر  داران از مالیات

کتها میتوان -  ویق بیاندازد. نرا به تع خت مالیانر شاپرداچهار ماه ند برای دو تا شی

این  ر دمات بیشیر برای معلو . لطفا س استدر ویبسایت اداره مالیات قابل دسیر نیه ین زممعلومات بیشیر درا
 ت در تماس شوید. االیاور مالیانر خود در اداره مینه همرای مش زم
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https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanst
351d170ce554527435.htmlandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68 

 
 : اقدامات دیگر 

ی را دولت بودجه بی ا توجه به وضعیت موجود ب -  حیل قرار داده است. ادارات م یار در اختشیر

کت ها   کرون سویدی را میلیارد   500 نزدیک به  Riksbank  -سویدن   مرکزی بانک  - از طریق بانکها به شی

 قرضه میدهد.  

ی در مورد ویروس   مبنی ساییر معلومات مفید   دا کنید. لینک ذیل پیدر  کرونا را میتوانید اقدامات مسئولیر

-19-covid-corona-om-19/information-covid-ngsliv.se/fragor/coronahttps://www.svensktnari

foretagare_771509.html-som-dig-till 

 
ی  دیگر امکان اینکه در هفته های آینده اقدامات  حال تغییر است و    به خاطر داشته باشید که وضیعت فعیل به شعت در 

برای اطیمنان حاصل یم شود    بنابراین توصیه  یر خواهد کرد.  تغین موارد  که در آن صورت ای  واهد شد خ  فها اضابه این ه
ات و اقدامت ز ردن اک فتهتعقیدولت را  بار اخات جدید غیر  در جریان باشید.  در این زمینه ا یب نموده از پیشی
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