حمايت از کسبوکارها در طول
بحران

مشارکتی بين

SW469341/3

خﻼصهای از محرکهای اقتصادی دولت برای حمايت از شرکتهای سوئدی

خﻼصهای از اقدامات انجامشده برای مقابله با آثار کوويد19-
در حال حاضر ،شيوع کوويد 19-تأثير زيادی روی افراد ،شرکتها و جامعه داشته است و در آينده نيز همچنان تبعات قابل
توجهی از خود بر جای خواهد گذاشت .دولت برای مقابله با اين آثار اقتصادی منفی چند اقدام حمايتی ارائه کرده است .خﻼصه
برخی از مهمترين اقداماتی که کسبوکارها میتوانند از منظر عملی انجام دهند ،در زير ذکر شده است .شرکت حقوقی
 Setterwalls Advokatbyråاين خﻼصه را تهيه کرده است که با همکاری منحصربهفرد بين شرکتهای  ،Skandiaدر
مقام توزيعکننده ،و  ،Contentorکه آن را به زبانهای انگليسی ،عربی ،فارسی ،صربی ُکرواتی و لهستانی در دسترس قرار
داده است ،ارائه میشود.
توجه :اين محتوا بيانيهای عمومی با ماهيت آگاهیبخشی است و بهمنزله توصيه حقوقی در ارزيابی موردی پروندهها محسوب
نمیشود .اين وضعيت پيوسته در حال تغيير است و اطﻼعات زير بهروزرسانیشده در تاريخ  11مه  2020است.
محتوا











اصﻼح ماليات مقدماتی
مهلت موقت برای پرداخت مالياتها و هزينهها
کاهش سهم کارفرما
حمايت بر مبنای کاهش گردش مالی
افزايش تخصيص برای ذخيره تخصيص ماليات
مقرری کاری کوتاهمدت برای کاهش هزينههای کارکنان
تخفيف موقت در هزينههای اجاره ،بهويژه در صنايع آسيبپذير
افزايش مسئوليت دولت در ارتباط با هزينههای مرخصی استعﻼجی
طرح ضمانت وام بهمنظور ارائه فرصتهای جديد اخذ وام به کسبوکارهای کوچک و متوسط
حمايت از فرهنگ و ورزش

اصﻼح ماليات مقدماتی
واجد شرايط هستيد؟
شرکتهايی که انتظار دارند سودشان بر اثر شيوع کوويد 19-کاهش يابد ،میتوانند درخواست اصﻼح ماليات مقدماتی خود را
کنند تا از اينرو مالياتهای مقدماتی که قبﻼً پرداخت کردهاند ،به آنها پس داده شود و همچنين پرداختهای مربوط به بخش
باقيمانده سال مالی نيز برای آنها مشمول تخفيف شود .خويشفرمايان ) ،(egenföretagareشرکتهايی با مسئوليت محدود
) (aktiebolagو شرکای مالکيت در شرکتهای تضامنی ) (handelsbolagيا شرکتهای مختلط
) (kommanditbolagمیتوانند درخواست اصﻼح ماليات مقدماتی را ارسال کنند.
چگونه؟
ماليات مقدماتی با ارسال اظهارنامه جديد ماليات مقدماتی به »سازمان ماليات سوئد« ) (Skatteverketاز طريق ارسال فرم
يا خدمات الکترونيک آنﻼين اين سازمان ،اصﻼح میشود.

مهلت پرداخت ماليات و هزينهها
واجد شرايط هستيد؟
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شرکتهايی که بر اثر شيوع کوويد 19-در پرداخت بهموقع ماليات و هزينههای خود با مشکل مواجه هستند ،میتوانند برای
پرداخت »ماليات بر ارزش افزوده« ،سهم کارفرما و ماليات تکليفی در پرداخت حقوقها ،درخواست مهلت کنند.
خويشفرمايان ،شرکتهايی با مسئوليت محدود و شرکتهای تضامنی و مختلط واحد شرايط درخواست مهلت میباشند.
موارد تحت پوشش کدامها هستند؟
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حداکثر مهلت پرداخت بر اساس کل ماليات مقدماتی تکليفی حقوقهای دوره مربوطه ،و ميزان گزارششده در اظهارنامه
»پرداخت ماليات هنگام وصول درآمد« و اظهارنامه »ماليات بر ارزش افزوده« کارفرما برای دوره مهلت تحت پوشش اين
درخواستنامه ،افزايش میيابد .اين مهلت تا سقف يک سال اعطا میشود .شرکتها ،مشروط بر اينکه اظهارنامه »ماليات بر
ارزش افزوده« توسط آنها بهصورت ماهيانه انجام شده باشد ،میتوانند در ارتباط با سهم کارفرما و ماليات مقدماتی تکليفی در
پرداخت حقوقها و همچنين »ماليات بر ارزش افزوده« ،تا سقف سه دوره حسابرسی مهلت درخواست کنند .در خصوص
شرکتهايی که اظهارنامه »ماليات بر ارزش افزوده« را بهصورت ساليانه يا سهماهه ارائه میکنند ،درخواست مهلت فقط يک
دوره حسابرسی را پوشش میدهد.
هزينه آن چقدر است؟
در طول  6ماه اول بهره  %25.1قابل کسر از ماليات )بر اساس ميزان مهلت( و پس از آن  2٪.0هزينه مهلت در هر ماه
اعمال میشود .اگر از اين مهلت برای يک سال استفاده شود ،آنگاه بهره قابل کسر تا  1٪.3در هر سال افزايش میيابد.

چگونه؟
درخواستنامه های مهلت پرداخت بايد از طريق خدمات الکترونيک آنﻼين »سازمان ماليات سوئد« يا از طريق فرم SKV
 4839ارسال شوند .امکان ارسال درخواستنامههای مهلت مرتبط با اظهارنامههای »ماليات بر ارزش افزوده« که بر مبنای
ساﻻنه پر شدهاند ،از گذشته از تاريخ  27دسامبر  2019وجود داشته است و موارد مرتبط با سهم کارفرما ،ماليات مقدماتی
تکليفی حقوق و اظهارنامههای »ماليات بر ارزش افزوده« را که بهصورت ماهانه و سهماهانه ارسال شدهاند ،میتوان از ماه
ژانويه  2020ارسال کرد.

کاهش سهم کارفرما
واجد شرايط هستيد؟
در حال حاضر همه کسبوکارهايی که نام کارفرمايان آنها ثبت شده است از حق کاهش سهم کارفرما برای حداکثر  30نفر از
کارکنان در هر شرکت )صرف نظر از تعداد کارکنان شرکت( برخوردار میباشند .اين کاهش به اين معنا است که سهم
کارفرمايان برای حقوق بازنشستگی افراد سالمند با حقوق حداکثر  25,000کرون سوئد (%21.10) ،است که ممکن است
منجر به کاهش ماليات تا سقف  5,300کرون سوئد بهازای هر کارمند و در هر ماه شود .اين کاهش شامل دستمزدهای
پرداختی کارفرما از تاريخ  1مارس  2020تا  20ژوئن  2020و شامل آنمیباشد .خويشفرمايان ،شرکتهايی با مسئوليت
محدود و شرکتهای تضامنی و مختلط شرايط ﻻزم برای اين کاهش را دارند.
چگونه؟
کارفرما میتواند با عﻼمت زدن کادر  «Reducerad avgift för först anställd» 062در فرم SKV 4788
) Arbetsgivardeklaration Individuppgiftعودت سهم کارفرمايان ،مشخصات کارمندان( کاهش سهم کارفرما را
درخواست کند .شرکتهايی که تعداد کارکنانشان بيشتر از  30نفر است ،میتوانند بهانتخاب خود تصميم بگيرند که کدام
کارکنان تحت پوشش اين درخواست قرار بگيرند.

حمايت بر مبنای کاهش گردش مالی
کسبوکارهايی که ماليات خوداشتغالی ) (F-taxپرداخت میکنند و گردش مالی آنها در طول آخرين سال مالی حداقل
 250,000کرون سوئد بوده است و در طول ماههای مارس-آوريل  2020گردش مالی آنها در مقايسه با دوره مارس-آوريل
 2019حداقل  %30افت داشته است ،واجد شرايط هستند .خويشفرمايان ،شرکتهايی با مسئوليت محدود و شرکتهای
تضامنی و مختلط میتوانند برای دريافت اين حمايت درخواست دهند.
موارد تحت پوشش کدامها هستند؟

2

SW469341/3

واجد شرايط هستيد؟

ميزان حمايت به مقدار افت گردش مالی کسبوکار بستگی دارد و ممکن است از  %5.22تا  %75هزينههای ثابت کسبوکار
در طول مارس و آوريل  ،2020متغير باشد .حداکثر ميزان حمايت معينشده برای هر شرکت  150ميليون کرون سوئد است.
چگونه؟
انتظار میرود که اين طرح پيشنهادی از  1ژوئيه  2020اجرايی شود .جزئيات بيشتر ،از جمله نحوه ارائه درخواست برای
دريافت اين حمايت ،در موعد مقرر اعﻼم خواهد شد.

افزايش تخصيص برای ذخيره تخصيص ماليات
چهکسی و تا چهحد واجد شرايط است؟
خويشفرمايان و اشخاص حقيقی که در مالکيت شرکتهای تضامنی يا مختلط سوئدی شريک هستند ،میتوانند معادل %100
سود سال  2019يا حداکثر  1ميليون کرون سوئد ،ذخيره تخصيص ماليات را تأمين کنند.
شرکتهايی با مسئوليت محدود و کارآفرينان ديگری که بيشتر از  3,333,333کرون سوئد سود کسب کردهاند میتوانند از
قوانين عادی استفاده کنند و به ميزان  %30سودشان ،ذخيره تخصيص مالياتی را تأمين کنند.
معنای آن چيست؟
تأمين ذخيره تخصيص ماليات به اين معنا است که ماليات بر سود در سال  2019به تعويق میافتد و اين امکان برای شرکتها
فراهم میشود تا ماليات بر درآمد مقدماتی که قبﻼً پرداخت کردهاند ،به آنها برگردانده شود .افزوده شدن مجدد سود به درآمد
نبايد بيشتر از شش سال پس از فراهم شدن اين تأمين طول بکشد .با وجود اين ،میتوان آن را زودتر اضافه کرد ،مثﻼً برای
جبران هرگونه ضرر احتمالی در سال .2020
چگونه؟
تأمين ذخيره تخصيص ماليات معموﻻً در اظهارنامه مالياتی سال  2019انجام میشود .بهمحض پايان يافتن ارزيابی مالياتی
نهايی از سوی اداره ماليات ،همه مالياتهای مقدماتی بازگردانده میشود .برای تسريع اين روند ،شرکت میتواند از طريق
خدمات الکترونيک آنﻼين »سازمان ماليات سوئد« يا با ارسال فرم کاغذی ،اظهارنامه جديدی برای ماليات مقدماتی سال 2019
ارائه کند.

مقرری کاری کوتاهمدت برای کاهش هزينههای کارکنان
معنای آن چيست؟
با قوانين جديد مربوط به مقرری کار کوتاهمدت ،شرکتها میتوانند بدون نياز به تعديل کارمندان ،هزينههای کارکنان خود را
کاهش دهند .کار کوتاهمدت به اين معنا است که ساعت کاری کارکنان بهميزان  40 ،20يا  %60کاهش يابد .از ماه مه
 ،2020کارمندان میتوانند ساعات کاری خود را تا  %80کاهش دهند .بسته به ميزان کاهش ساعات کاری ،کارمندان بين
 88تا  %96حقوق خود را دريافت میکنند و سهم دولت نيز در پرداخت هزينه ناشی از کاهش ساعات کاری  %75میباشد.
واجد شرايط هستيد؟
خويشفرمايان ،شرکتهايی با مسئوليت محدود و شرکتهای تضامنی يا مختلط که نامشان بهعنوان کارفرما در سوئد ثبت شده
است و بر اثر شيوع کوويد 19-با مشکﻼت مالی موقت و جدی مواجه هستند ،از اين حمايت برخوردار میشوند .خويشفرمايان
)بدون هيچ کارمند ديگری( و افرادی که در مالکيت شرکتهای تضامنی و مختلط شريک هستند ،کارمند در نظر گرفته
نمیشوند و در نتيجه واجد شرايط برخورداری از اين حمايت نيستند.
SW469341/3

هزينه آن چقدر است؟
اين مقرری تا حداکثر حقوق  44,000کرون سوئد بهازای هر کارمند میباشد و کارفرما  1تا  8درصد هزينه ايجاد شده بر
اثر کاهش ساعات کاری را پرداخت میکند .به اين معنا که وقتی ساعات کاری  %20کاهش میيابد ،هزينه حقوق پرداختی
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کارفرما  %19کمتر میشود .وقتی ساعات کاری  %80کاهش يافته باشد ،هزينههای حقوق کارمندان برای کارفرما %72
کمتر میشود .اگر حقوق کارمند بيشتر از  44,000کرون سوئد باشد ،ممکن است کارفرما متحمل هزينههای بيشتری شود.
چگونه؟
در حال حاضر ،کارفرمايان میتوانند برای ساعات کاری که تا  20الی  %60کاهش يافته است با ارسال درخواست خود به
»سازمان رشد اقتصادی و منطقهای سوئد« ) (Tillväxtverketدرخواست مشارکت دهند .برای ساعات کاری که بهميزان
 80%کاهش يافته است ،اين مشارکت از  1ژوئن  2020اجرايی خواهد شد.
»سازمان رشد اقتصادی و منطقهای سوئد« دستورالعملهای صريحی به زبان سوئدی و انگليسی برای ارائه درخواست منتشر
کرده است .شرط مهم برای دريافت مقرری کوتاهمدت اين است که کارفرما به »توافقنامه مذاکرات دستهجمعی« ) (CBAمتعهد
باشد يا در صورت متعهد نبودن کارفرما به  ،CBAحداقل  %70کارمندان در محل کار با کار کوتاهمدت موافقت و در آن
مشارکت کنند.

تخفيف موقت در هزينههای اجاره ،بهويژه در صنايع آسيبپذير
واجد شرايط هستيد؟
آندسته از صاحبان ملک که موافق کاهش اجاره دريافتی از تاريخ  1آوريل  2020تا  30ژوئن  2020برای مستأجران
شاغل در برخی صنايع هستند ،واجد شرايط درخواست جبران بخشی از خسارت ناشی از کاهش اجاره از دولت میباشند.
شرکتهايی که جزو صنايع خاص آسيبديده میباشند ،مانند هتلها ،رستورانها و خردهفروشیها ،بايد در خصوص احتمال
برخورداری از کاهش اجارهبها با مالک خود گفتگو کنند.

موارد تحت پوشش کدامها هستند؟
سقف جبران خسارت صاحبان ملک  %50اجارهبهای ثابت کاهشيافته )کاهش اجاره( و  %25اجارهبهای ثابت اوليه است .در
نتيجه ،اگر صاحب ملکی که اجارهبهای ثابت ملکش  100,000کرون سوئد است ،با کاهش اجارهبها بهميزان 50,000
کرون سوئد موافقت کند ،میتواند برای جبران خسارت  25,000کرون سوئد از دولت دريافت کند .مانند گذشته صاحب ملک
با ارسال درخواستنامه به ) Länsstyrelsenهيئت اداری شهرستان( میتواند درخواست جبران خسارت کند .صاحبان ملک
بايد توجه داشته باشند که ارسال درخواستنامه قبل از  1ژوئيه  2020و بعد از  31اوت  2020امکانپذير نيست.

افزايش مسئوليت دولت در ارتباط با پرداخت هزينههای مرخصی استعﻼجی
واجد شرايط هستيد؟
دولت بهطور موقت هزينه کامل پرداخت حقوق استعﻼجی را برای همه کارفرمايان از  1آوريل  2020تا  31مه  2020بر
عهده میگيرد .اين اقدام شامل همه کارفرمايان میشود .جبران خسارت خويشفرمايان از طريق پرداخت هزينه بيماری
) (sjukpenningانجام میشود.
چگونه؟

SW469341/3

کارفرمايان هزينههای مرخصی استعﻼجی را طبق روال معمول به کارمندان خود پرداخت میکنند ،سپس »سازمان بيمه
اجتماعی سوئد« ) (Försäkringskassanاين هزينهها را از طريق پرداخت به حساب مالياتی کارفرما جبران میکند.
بهمحض ارائه اظهارنامه مالياتی کارفرما برای »پرداخت ماليات هنگام وصول درآمد« به »سازمان ماليات سوئد«» ،سازمان
بيمه اجتماعی سوئد« در خصوص جبران خسارت تصميمگيری میکند .بنابراين ،اولين بازپرداخت پس از  12مه  2020انجام
میشود.
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طرح ضمانت وام بهمنظور ارائه فرصتهای جديد اخذ وام به کسبوکارهای
کوچک و متوسط
بهمنظور افزايش اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط ،دولت ضمانتنامههايی را برای ارائه به مؤسسات اعتباری
صادر میکند و در مقابل ،اين مؤسسات به شرکتهايی که گردش مالی آنها بر اثر شيوع کوويد 19-کاهش يافته است ،وام اعطا
میکنند .شرکتها میتوانند با مراجعه به بانک يا ساير وامدهندگان ،درخواست وام کنند .وامهای تحت ضمانت دولت در درجه
اول برای شرکتهای کوچک و متوسط ،شامل خويشفرمايان ،شرکتهايی با مسئوليت محدود و شرکتهای تضامنی و مختلط
درنظر گرفته شده است.
همچنين ،فرصتهايی برای دريافت اعتبار از  Almi Företagspartnerوجود دارد و اين شرکت بودجه اضافی را برای
افزايش اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است Almi .اعﻼم کرده است که در حال حاضر وام موقت
 12ماههای را عرضه میکند که نرخ بهره آن حداکثر  %4.95است .درخواست وام مستقيما ً از طريق وبسايت Almi
امکانپذير است.
دريافت وام از طريق »شرکت اعتباری صادرات سوئد« ) (SEKنيز برای شرکتهای صادراتی سوئد امکانپذير است.
چارچوب اعتباری  SEKاز  125ميليارد کرون سوئد به  200ميليارد کرون سوئد افزايش يافته است و برای ارائه هر دو
اعتبار تحت حمايت دولت و اعتبار تجاری به شرکتهای صادراتی سوئد قابل استفاده است .چارچوب ضمانتی »سازمان
اعتباری صادرات سوئد« ) (EKNبه  500ميليارد کرون سوئد افزايش يافته است و حداکثر سهم تضمينشده برای هر وام نيز
افزايش يافته است تا فرصتهای بيشتری برای دريافت اعتبار در اختيار شرکتهای صادراتی قرار بگيرد.

حمايت از فرهنگ و ورزش
دولت قول داده است تا از فعاليتهای فرهنگی که درآمد آنها بر اثر شيوع کوويد 19-از دست رفته است ،حمايت کند.
سازمانهای فرهنگی از هر نوع ،میتوانند از اين حمايت برخوردار شوند.
اتحاديههای ورزشی که رويدادهای ورزشی را سازماندهی میکنند و بر اثر شيوع کوويد 19-درآمدشان را از دست دادهاند،
میتوانند حمايت بيشتری از دولت دريافت کنند.
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نياز به مشاوره حقوقی برای کسبوکار خود داريد؟
ما در  Setterwallsبرای گسترش توانايیهای خود و پيگيری پيشرفتها و همچنين ارائه حمايت يکپارچه از بازار ،يک
کارگروه اختصاصی در زمينه امور حقوقی و راهبردی مرتبط با آثار شيوع کوويد 19-ايجاد کردهايم .اين امور اغلب ضروری
هستند و ماهيت راهبردی حساسی دارند .ما در  Setterwallsتجربه جامعی در کمک کردن به مشتريان خود در اين نوع
کارها داريم .آيا نياز به مشاوره حقوقی برای کسبوکار خود داريد؟ لطفا ً در صورت تمايل با کارشناسان در Setterwalls
تماس بگيريد.
Andreas Ödman
andreas.odman@setterwalls.se
+46 70 343 04 23

Marc Tullgren
marc.tullgren@setterwalls.se
+46 70 324 97 84

____________________

 Skandiaبا ارائه مستمری باﻻتر ،زندگی کاری سالمتر و سرمايهگذاریهای پايدار ،امنيت نسلهای مختلف را تأمين میکند.
ما طرحهای بازنشستگی را به همراه بيمههای پيشگيرانه سﻼمت ارائه میکنيم تا به مشتريان خود امکان دهيم بازنشستگی
مطمئنی را برای خود پايهگذاری کنند و در اين راه سﻼمت خود را حفظ کنند .از ديگر خدمات ما ارائه فرصتهای
سرمايهگذاری و رهن است و همچنين با ارائه خدمات مشاوره ،راه را برای مشتريان خود در امر سرمايهگذاری تسهيل میکنيم.
با تماس با مشاوران ما از طريق  ،skandia.seاطﻼعات بيشتری کسب کنيد.
____________________
تخصص  Contentorدر زمينه ترجمه و ايجاد محتوا ،بهخصوص در زمينه تجارت الکترونيک و خدمات وب است.
 Contentorبر اساس تقاضاهای منحصربهفرد آنﻼين ،مانند تحويل سريع ،متنهای بهينهسازیشده موتور جستجو )،(SEO
اتوماسيون و سطح باﻻيی از مهارت ،از صدها مشتری خود در زمينه محتوا و ترجمه حمايت میکند .از طريق نشانی
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 contentor.comبا ما تماس بگيريد و اطﻼعات بيشتری کسب کنيد.
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