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وکارها در طول حمايت از کسب
 بحران

های سوئدی های اقتصادی دولت برای حمايت از شرکت ای از محرکخالصه   

  
    

  مشارکتی بين 
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  19-شده برای مقابله با آثار کوويدای از اقدامات انجامخالصه
ها و جامعه داشته است و در آينده نيز همچنان تبعات قابل  تأثير زيادی روی افراد، شرکت  19-در حال حاضر، شيوع کوويد 

توجهی از خود بر جای خواهد گذاشت. دولت برای مقابله با اين آثار اقتصادی منفی چند اقدام حمايتی ارائه کرده است. خالصه  
توانند از منظر عملی انجام دهند، در زير ذکر شده است. شرکت حقوقی  وکارها می ترين اقداماتی که کسب برخی از مهم 

Setterwalls Advokatbyrå  های فرد بين شرکت اين خالصه را تهيه کرده است که با همکاری منحصربهSkandia  در ،
رواتی و لهستانی در دسترس قرار  کُ های انگليسی، عربی، فارسی، صربی ، که آن را به زبانContentorکننده، و  مقام توزيع 

  شود. داده است، ارائه می 

ها محسوب  منزله توصيه حقوقی در ارزيابی موردی پرونده بخشی است و به ای عمومی با ماهيت آگاهی توجه: اين محتوا بيانيه
  است.  2020مه   11شده در تاريخ روزرسانی شود. اين وضعيت پيوسته در حال تغيير است و اطالعات زير به نمی 

  محتوا 

  اصالح ماليات مقدماتی  
   هاها و هزينه مهلت موقت برای پرداخت ماليات  
   کاهش سهم کارفرما  
  حمايت بر مبنای کاهش گردش مالی  
 افزايش تخصيص برای ذخيره تخصيص ماليات  
  های کارکنان مدت برای کاهش هزينهمقرری کاری کوتاه  
 پذيرويژه در صنايع آسيب بههای اجاره، تخفيف موقت در هزينه  
 های مرخصی استعالجی افزايش مسئوليت دولت در ارتباط با هزينه  
 وکارهای کوچک و متوسط های جديد اخذ وام به کسب منظور ارائه فرصت طرح ضمانت وام به  
  حمايت از فرهنگ و ورزش  

  اصالح ماليات مقدماتی
  واجد شرايط هستيد؟ 

توانند درخواست اصالح ماليات مقدماتی خود را  کاهش يابد، می  19-ان بر اثر شيوع کوويدهايی که انتظار دارند سودششرکت  
های مربوط به بخش  اند، به آنها پس داده شود و همچنين پرداخت های مقدماتی که قبالً پرداخت کرده کنند تا از اينرو ماليات

هايی با مسئوليت محدود  ، شرکت )egenföretagare( ان فرماي باقيمانده سال مالی نيز برای آنها مشمول تخفيف شود. خويش 
)aktiebolag های تضامنی () و شرکای مالکيت در شرکتhandelsbolag های مختلط ) يا شرکت
)kommanditbolag توانند درخواست اصالح ماليات مقدماتی را ارسال کنند. ) می  

  چگونه؟  

) از طريق ارسال فرم  Skatteverketماليات مقدماتی به «سازمان ماليات سوئد» (ماليات مقدماتی با ارسال اظهارنامه جديد  
  شود. يا خدمات الکترونيک آنالين اين سازمان، اصالح می 

  هامهلت پرداخت ماليات و هزينه
  واجد شرايط هستيد؟ 

توانند برای مواجه هستند، می های خود با مشکل موقع ماليات و هزينهدر پرداخت به  19- هايی که بر اثر شيوع کوويدشرکت  
ها، درخواست مهلت کنند.  پرداخت «ماليات بر ارزش افزوده»، سهم کارفرما و ماليات تکليفی در پرداخت حقوق 

  باشند.های تضامنی و مختلط واحد شرايط درخواست مهلت می هايی با مسئوليت محدود و شرکت فرمايان، شرکت خويش 

  ها هستند؟ موارد تحت پوشش کدام 
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شده در اظهارنامه  های دوره مربوطه، و ميزان گزارش حداکثر مهلت پرداخت بر اساس کل ماليات مقدماتی تکليفی حقوق 
«پرداخت ماليات هنگام وصول درآمد» و اظهارنامه «ماليات بر ارزش افزوده» کارفرما برای دوره مهلت تحت پوشش اين  

ها، مشروط بر اينکه اظهارنامه «ماليات بر  شود. شرکت يک سال اعطا می  يابد. اين مهلت تا سقفنامه، افزايش می درخواست 
توانند در ارتباط با سهم کارفرما و ماليات مقدماتی تکليفی در  صورت ماهيانه انجام شده باشد، می ارزش افزوده» توسط آنها به 

هلت درخواست کنند. در خصوص  ها و همچنين «ماليات بر ارزش افزوده»، تا سقف سه دوره حسابرسی مپرداخت حقوق 
کنند، درخواست مهلت فقط يک  ماهه ارائه می صورت ساليانه يا سههايی که اظهارنامه «ماليات بر ارزش افزوده» را به شرکت 

  دهد. دوره حسابرسی را پوشش می 

  هزينه آن چقدر است؟ 

هزينه مهلت در هر ماه   ٪0.2و پس از آن  قابل کسر از ماليات (بر اساس ميزان مهلت)   %1.25ماه اول بهره   6در طول   
  يابد.در هر سال افزايش می   ٪3.1شود. اگر از اين مهلت برای يک سال استفاده شود، آنگاه بهره قابل کسر تا  اعمال می 

  چگونه؟

 SKVهای مهلت پرداخت بايد از طريق خدمات الکترونيک آنالين «سازمان ماليات سوئد» يا از طريق فرم نامهدرخواست 
های «ماليات بر ارزش افزوده» که بر مبنای های مهلت مرتبط با اظهارنامه نامهارسال شوند. امکان ارسال درخواست  4839

وجود داشته است و موارد مرتبط با سهم کارفرما، ماليات مقدماتی   2019دسامبر  27اند، از گذشته از تاريخ  ساالنه پر شده 
توان از ماه  اند، می ماهانه ارسال شده صورت ماهانه و سه اليات بر ارزش افزوده» را که به های «متکليفی حقوق و اظهارنامه 

  ارسال کرد.  2020ژانويه 

  کاهش سهم کارفرما
  واجد شرايط هستيد؟ 

نفر از   30شده است از حق کاهش سهم کارفرما برای حداکثر وکارهايی که نام کارفرمايان آنها ثبت  در حال حاضر همه کسب  
باشند. اين کاهش به اين معنا است که سهم  رکنان در هر شرکت (صرف نظر از تعداد کارکنان شرکت) برخوردار می کا

) است که ممکن است  %10.21کرون سوئد، (  25,000کارفرمايان برای حقوق بازنشستگی افراد سالمند با حقوق حداکثر 
کارمند و در هر ماه شود. اين کاهش شامل دستمزدهای   ازای هرکرون سوئد به  5,300منجر به کاهش ماليات تا سقف 

هايی با مسئوليت  فرمايان، شرکت باشد. خويش و شامل آنمی  2020ژوئن  20تا  2020مارس    1پرداختی کارفرما از تاريخ 
  های تضامنی و مختلط شرايط الزم برای اين کاهش را دارند.محدود و شرکت 

  چگونه؟

 SKV 4788» در فرم Reducerad avgift för först anställd«  062زدن کادر تواند با عالمت  کارفرما می  
Arbetsgivardeklaration Individuppgift   (عودت سهم کارفرمايان، مشخصات کارمندان) کاهش سهم کارفرما را

م بگيرند که کدام  انتخاب خود تصمي توانند بهنفر است، می  30هايی که تعداد کارکنانشان بيشتر از  درخواست کند. شرکت 
  کارکنان تحت پوشش اين درخواست قرار بگيرند. 

  حمايت بر مبنای کاهش گردش مالی 
  واجد شرايط هستيد؟ 

کنند و گردش مالی آنها در طول آخرين سال مالی حداقل  ) پرداخت می F-taxوکارهايی که ماليات خوداشتغالی (کسب  
آوريل  -گردش مالی آنها در مقايسه با دوره مارس 2020آوريل -های مارسکرون سوئد بوده است و در طول ماه  250,000

های  و شرکت هايی با مسئوليت محدود فرمايان، شرکت افت داشته است، واجد شرايط هستند. خويش  %30حداقل    2019
  توانند برای دريافت اين حمايت درخواست دهند. تضامنی و مختلط می 

  ها هستند؟ موارد تحت پوشش کدام 
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وکار  های ثابت کسب هزينه %75تا   %22.5وکار بستگی دارد و ممکن است از  ميزان حمايت به مقدار افت گردش مالی کسب  
  ميليون کرون سوئد است.   150شده برای هر شرکت  ، متغير باشد. حداکثر ميزان حمايت معين2020در طول مارس و آوريل 

  چگونه؟

اجرايی شود. جزئيات بيشتر، از جمله نحوه ارائه درخواست برای   2020ژوئيه  1رود که اين طرح پيشنهادی از انتظار می  
  حمايت، در موعد مقرر اعالم خواهد شد.  دريافت اين

  افزايش تخصيص برای ذخيره تخصيص ماليات
  حد واجد شرايط است؟کسی و تا چه چه 

  %100توانند معادل  های تضامنی يا مختلط سوئدی شريک هستند، می فرمايان و اشخاص حقيقی که در مالکيت شرکت خويش 
  ذخيره تخصيص ماليات را تأمين کنند. ميليون کرون سوئد،   1يا حداکثر   2019سود سال 

توانند از اند می کرون سوئد سود کسب کرده   3,333,333هايی با مسئوليت محدود و کارآفرينان ديگری که بيشتر از شرکت 
  سودشان، ذخيره تخصيص مالياتی را تأمين کنند.  %30قوانين عادی استفاده کنند و به ميزان  

  معنای آن چيست؟ 

ها  افتد و اين امکان برای شرکت به تعويق می  2019ذخيره تخصيص ماليات به اين معنا است که ماليات بر سود در سال  تأمين 
اند، به آنها برگردانده شود. افزوده شدن مجدد سود به درآمد  شود تا ماليات بر درآمد مقدماتی که قبالً پرداخت کرده فراهم می 

توان آن را زودتر اضافه کرد، مثالً برای  م شدن اين تأمين طول بکشد. با وجود اين، می نبايد بيشتر از شش سال پس از فراه
  . 2020جبران هرگونه ضرر احتمالی در سال 

  چگونه؟

محض پايان يافتن ارزيابی مالياتی شود. بهانجام می  2019تأمين ذخيره تخصيص ماليات معموالً در اظهارنامه مالياتی سال  
تواند از طريق  شود. برای تسريع اين روند، شرکت می های مقدماتی بازگردانده می ماليات، همه ماليات  نهايی از سوی اداره

  2019خدمات الکترونيک آنالين «سازمان ماليات سوئد» يا با ارسال فرم کاغذی، اظهارنامه جديدی برای ماليات مقدماتی سال 
  ارائه کند. 

  ی کارکنانهامدت برای کاهش هزينهمقرری کاری کوتاه
  معنای آن چيست؟ 

های کارکنان خود را  توانند بدون نياز به تعديل کارمندان، هزينهها می مدت، شرکت با قوانين جديد مربوط به مقرری کار کوتاه  
کاهش يابد. از ماه مه    %60يا   40، 20ميزان مدت به اين معنا است که ساعت کاری کارکنان بهکاهش دهند. کار کوتاه 

کاهش دهند. بسته به ميزان کاهش ساعات کاری، کارمندان بين   %80توانند ساعات کاری خود را تا کارمندان می ،  2020
  باشد. % می 75کنند و سهم دولت نيز در پرداخت هزينه ناشی از کاهش ساعات کاری  % حقوق خود را دريافت می 96تا  88

  واجد شرايط هستيد؟  

عنوان کارفرما در سوئد ثبت شده  های تضامنی يا مختلط که نامشان به ليت محدود و شرکت هايی با مسئوفرمايان، شرکت خويش  
فرمايان  شوند. خويش با مشکالت مالی موقت و جدی مواجه هستند، از اين حمايت برخوردار می  19-است و بر اثر شيوع کوويد

تلط شريک هستند، کارمند در نظر گرفته  های تضامنی و مخ(بدون هيچ کارمند ديگری) و افرادی که در مالکيت شرکت 
  شوند و در نتيجه واجد شرايط برخورداری از اين حمايت نيستند. نمی 

  هزينه آن چقدر است؟ 

درصد هزينه ايجاد شده بر   8تا  1باشد و کارفرما ازای هر کارمند می کرون سوئد به  44,000اين مقرری تا حداکثر حقوق  
يابد، هزينه حقوق پرداختی  کاهش می  %20کند. به اين معنا که وقتی ساعات کاری  اثر کاهش ساعات کاری را پرداخت می 
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%  72های حقوق کارمندان برای کارفرما % کاهش يافته باشد، هزينه80 شود. وقتی ساعات کاری% کمتر می 19کارفرما 
  های بيشتری شود. کرون سوئد باشد، ممکن است کارفرما متحمل هزينه  44,000شود. اگر حقوق کارمند بيشتر از کمتر می 

  چگونه؟

ست با ارسال درخواست خود به  يافته ا % کاهش 60الی  20توانند برای ساعات کاری که تا در حال حاضر، کارفرمايان می 
ميزان  ) درخواست مشارکت دهند. برای ساعات کاری که به Tillväxtverketای سوئد» («سازمان رشد اقتصادی و منطقه 

  اجرايی خواهد شد.  2020ژوئن   1کاهش يافته است، اين مشارکت از  80%

ان سوئدی و انگليسی برای ارائه درخواست منتشر  های صريحی به زب ای سوئد» دستورالعمل «سازمان رشد اقتصادی و منطقه 
) متعهد  CBAجمعی» (مدت اين است که کارفرما به «توافقنامه مذاکرات دسته کرده است. شرط مهم برای دريافت مقرری کوتاه 

آن   مدت موافقت و در% کارمندان در محل کار با کار کوتاه 70، حداقل CBAباشد يا در صورت متعهد نبودن کارفرما به  
  مشارکت کنند. 

  پذيرويژه در صنايع آسيبهای اجاره، بهتخفيف موقت در هزينه
  واجد شرايط هستيد؟ 

برای مستأجران   2020ژوئن  30تا   2020آوريل  1دسته از صاحبان ملک که موافق کاهش اجاره دريافتی از تاريخ آن 
باشند. شاغل در برخی صنايع هستند، واجد شرايط درخواست جبران بخشی از خسارت ناشی از کاهش اجاره از دولت می 

ها، بايد در خصوص احتمال  فروشی ها و خرده ها، رستوراند هتل باشند، مانن ديده می هايی که جزو صنايع خاص آسيب شرکت 
  بها با مالک خود گفتگو کنند. برخورداری از کاهش اجاره 

  ها هستند؟ موارد تحت پوشش کدام 

بهای ثابت اوليه است. در  اجاره  %25يافته (کاهش اجاره) و  بهای ثابت کاهش اجاره  %50سقف جبران خسارت صاحبان ملک  
  50,000ميزان بها بهکرون سوئد است، با کاهش اجاره   100,000بهای ثابت ملکش اگر صاحب ملکی که اجاره نتيجه، 

کرون سوئد از دولت دريافت کند. مانند گذشته صاحب ملک    25,000تواند برای جبران خسارت کرون سوئد موافقت کند، می 
تواند درخواست جبران خسارت کند. صاحبان ملک  تان) می (هيئت اداری شهرس Länsstyrelsenنامه به با ارسال درخواست 

  پذير نيست. امکان  2020اوت  31و بعد از   2020ژوئيه   1نامه قبل از بايد توجه داشته باشند که ارسال درخواست 

  های مرخصی استعالجیافزايش مسئوليت دولت در ارتباط با پرداخت هزينه
  واجد شرايط هستيد؟ 

بر   2020مه  31تا  2020آوريل  1نه کامل پرداخت حقوق استعالجی را برای همه کارفرمايان از طور موقت هزي دولت به  
فرمايان از طريق پرداخت هزينه بيماری  شود. جبران خسارت خويشگيرد. اين اقدام شامل همه کارفرمايان می عهده می 

)sjukpenning شود. ) انجام می  

  چگونه؟

کنند، سپس «سازمان بيمه  عالجی را طبق روال معمول به کارمندان خود پرداخت می های مرخصی است کارفرمايان هزينه 
کند.  ها را از طريق پرداخت به حساب مالياتی کارفرما جبران می ) اين هزينهFörsäkringskassanاجتماعی سوئد» ( 

«سازمان ماليات سوئد»، «سازمان  محض ارائه اظهارنامه مالياتی کارفرما برای «پرداخت ماليات هنگام وصول درآمد» به به
انجام   2020مه   12کند. بنابراين، اولين بازپرداخت پس از گيری می بيمه اجتماعی سوئد» در خصوص جبران خسارت تصميم 

  شود. می 
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وکارهای های جديد اخذ وام به کسبمنظور ارائه فرصتطرح ضمانت وام به
  کوچک و متوسط

هايی را برای ارائه به مؤسسات اعتباری نامههای کوچک و متوسط، دولت ضمانتت منظور افزايش اعطای وام به شرک به
کاهش يافته است، وام اعطا   19-هايی که گردش مالی آنها بر اثر شيوع کوويدکند و در مقابل، اين مؤسسات به شرکت صادر می 

های تحت ضمانت دولت در درجه  ست وام کنند. وام دهندگان، درخواتوانند با مراجعه به بانک يا ساير وام ها می کنند. شرکت می 
های تضامنی و مختلط  هايی با مسئوليت محدود و شرکت فرمايان، شرکت های کوچک و متوسط، شامل خويشاول برای شرکت 

  درنظر گرفته شده است. 

اضافی را برای   وجود دارد و اين شرکت بودجه Almi Företagspartnerهايی برای دريافت اعتبار از همچنين، فرصت 
اعالم کرده است که در حال حاضر وام موقت   Almiهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است.  افزايش اعطای وام به شرکت 

  Almiسايت % است. درخواست وام مستقيماً از طريق وب 4.95کند که نرخ بهره آن حداکثر  ای را عرضه می ماهه  12
  پذير است. امکان

های صادراتی سوئد امکانپذير است.  ) نيز برای شرکت SEKطريق «شرکت اعتباری صادرات سوئد» (دريافت وام از  
ميليارد کرون سوئد افزايش يافته است و برای ارائه هر دو    200ميليارد کرون سوئد به  125از   SEKچارچوب اعتباری 

استفاده است. چارچوب ضمانتی «سازمان  های صادراتی سوئد قابل اعتبار تحت حمايت دولت و اعتبار تجاری به شرکت 
شده برای هر وام نيز  ميليارد کرون سوئد افزايش يافته است و حداکثر سهم تضمين  500) به EKNاعتباری صادرات سوئد» ( 

  های صادراتی قرار بگيرد. های بيشتری برای دريافت اعتبار در اختيار شرکت افزايش يافته است تا فرصت 

  زشحمايت از فرهنگ و ور
از دست رفته است، حمايت کند.   19-های فرهنگی که درآمد آنها بر اثر شيوع کوويددولت قول داده است تا از فعاليت 

  توانند از اين حمايت برخوردار شوند.های فرهنگی از هر نوع، می سازمان 

اند، درآمدشان را از دست داده  19-کوويدکنند و بر اثر شيوع دهی می های ورزشی که رويدادهای ورزشی را سازمان اتحاديه
  توانند حمايت بيشتری از دولت دريافت کنند. می 

 ____________________  
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  وکار خود داريد؟ نياز به مشاوره حقوقی برای کسب 

  ها و همچنين ارائه حمايت يکپارچه از بازار، يکهای خود و پيگيری پيشرفت برای گسترش توانايی Setterwallsما در  
ايم. اين امور اغلب ضروری  ايجاد کرده  19-کارگروه اختصاصی در زمينه امور حقوقی و راهبردی مرتبط با آثار شيوع کوويد

تجربه جامعی در کمک کردن به مشتريان خود در اين نوع   Setterwallsهستند و ماهيت راهبردی حساسی دارند. ما در 
  Setterwallsوکار خود داريد؟ لطفاً در صورت تمايل با کارشناسان در کسب  کارها داريم. آيا نياز به مشاوره حقوقی برای

  تماس بگيريد.

Andreas Ödman  
andreas.odman@setterwalls.se  

46 70 343 04 23 +  

Marc Tullgren  
marc.tullgren@setterwalls.se  

46 70 324 97 84 +  
 

____________________  

 

Skandia  کند.  های مختلف را تأمين می های پايدار، امنيت نسل گذاریتر و سرمايه با ارائه مستمری باالتر، زندگی کاری سالم

کنيم تا به مشتريان خود امکان دهيم بازنشستگی  های پيشگيرانه سالمت ارائه می های بازنشستگی را به همراه بيمهما طرح 

های  در اين راه سالمت خود را حفظ کنند. از ديگر خدمات ما ارائه فرصت گذاری کنند و مطمئنی را برای خود پايه

کنيم.  گذاری تسهيل می گذاری و رهن است و همچنين با ارائه خدمات مشاوره، راه را برای مشتريان خود در امر سرمايه سرمايه 

  ، اطالعات بيشتری کسب کنيد. skandia.seبا تماس با مشاوران ما از طريق 

________ ____________  

 

خصوص در زمينه تجارت الکترونيک و خدمات وب است.  در زمينه ترجمه و ايجاد محتوا، به Contentorتخصص  

Contentor شده موتور جستجو (سازی های بهينهفرد آنالين، مانند تحويل سريع، متن بر اساس تقاضاهای منحصربهSEO(  ،

کند. از طريق نشانی  اتوماسيون و سطح بااليی از مهارت، از صدها مشتری خود در زمينه محتوا و ترجمه حمايت می 

contentor.com  .با ما تماس بگيريد و اطالعات بيشتری کسب کنيد  


