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ንሓተትቲ ዕቝባ ከምዚ
ከማኻ ዚምልከት
ሕቶ ዕቝባኻ መስርሕ ከሎ፡ ትካል ክትከፍት ትኽእል ኢኻ። ፈለማ፡ መኽፈሊ ግብሪ ኤፍ-ስካት
(F-skatt) ኪፍቀደካ ኣብ ስካተቨርከት ሕቶ ኣእቱ። ኤፍ-ስካት (F-skatt) በቶም ትካል ተካይዱ
ዚኽፈል ግብሪ’ዩ። ኤፍ-ስካት (F-skatt) ምስ ተፈቕደልካ፡ ኣብ ስካተቨርከት መወሃሃዲ ቍጽሪ
(samordningsnummer) ይወሃበካ። እቲ መወሃሃዲ ቍጽሪ (samordningsnummer)፡ ነቶም
መለለዪ ቍጽሪ መንነት (ፐርሾንኑመር) ዘይብልኩም እሞ፡ ከም ሓተትቲ ዕቝባ መጠን ኣብ ሽወደን ትካል
ክትከፍቱ ዘድሊ’ዩ።
ኪሕሰበሉ ዘሎዎ ነገር
ትካል ክትከፍት ቅድሚ ምውሳንካ፡ ሰብ ትካል ሓተትቲ ዕቝባ፡ ሕቶ ዕቝባኦም እንተ ተነጺጉ፡ ኣንፈት
ኪቕይሩ ከም ዘይክእሉ ምሕሳብ የድሊ። ነርባዕተ ኣዋርሕ ተቘጺሮም ዝሰርሑ፡ እሞ ን12 ኣዋርሕ ብቐጻሊ
ኪሰርሑ መብጽዓ ዝተዋህቦም ሓተትቲ ዕቝባ ግን፡ ሕቶ ዕቝባኦም ምስ ተነጽገ፡ ኣንፈት ቀይሮም ፍቓድ
ስራሕ ኪሓቱ ይኽእሉ’ዮም።

ነቶም መንበሪ ፍቓድ
ዝወሰድኩም
እቶም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድኩም፡ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ
ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ስካተቨርከት ኪትምዝገቡ ኣለኩም። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ምምዝጋብ ዘድየሉ
ምኽንያት፡ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (ኤሰፊ) ክትመሃር ክትክእልን፡ ተሳታፊ ሽወደናዊ
ማሕበራዊ ውሕስነት ንኽትከውንን’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ስካተቨርከት ምስ ተመዝገብካ፡ ንኣብነት
ሕሳብ ባንክ ክትከፍት ዘኽእለካ ወረቐት መንነት ሽወደን ከተውጽእ’ውን ትኽእል ኢኻ።
ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድካ - ክትሓስበሉ ዘድልየካ
ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸብኩም፡ መንበሪ ፍቓድ ንሰለስተ ዓመት ይወሃበኩም። ከም “ብተዛማዲ
ዕቝባ ዘድልዮም” ተቐባልነት ዝረኸብኩም፡ ን13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበኩም።
ብግዜ ዝተደረተ መንበሪ ፍቓድካ ኣብ ዚወድቀሉ ግዜ ትካልካ ብምክያድ ርእስኻ ትኽእል እንተ ኾይንካ፡
ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት መሰል ኣሎካ። ሰብመዚ መንግስቲ፡ ካብ ተቘጺርካ ትሰርሕ፡ ትካል
ብምክያድ ብዚያዳ ርእስኻ ክትክእል ከም ትኽእል ብዚምልከት ገምጋም ኪገብሩ ኪጽግሞም ከም ዚኽእል
ምሕሳብ የድልየካ።

ሕቶ ዕቝባ ኣእቲኹም፡ ግዜያዊ መንበሪ
ፍቓድ ወሲድኩም ብሕታዊ ትካልኩም
እተካይዱ
ሕቶ ዕቝባ እንተ ኣእቲኻ፡ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ወሲድካ ከም በዓል ትካል ርእስኻ ትኽእል እንተ
ኾይንካ፡ ኣብ ሓደሓደ ኵነታት ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።
ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትወስድ
ኣብቲ እትሳተፈሉ መዳይ ንግዲ ጽቡቕ ተመኩሮ ዘሎካን፡ ኣቐዲምካ ትካል ናይ ምክያድ ተመኩሮ
ከም ዘሎካን ከተመስክር ኣለካ
ብቛንቋ ሽወደንኛን/ወይ እንግሊዝኛ ዘድሊ ፍልጠት ዘሎካ ከተመስክር ኣለካ
ነቲ ትካል እተካይድ ንስኻ ባዕልኻ ምዃንካ፡ እቲ ወሳኒ ሓላፍነት እትስከም ንስኻ ባዕልኻ ምዃንካን
እንተ ወሓደ ወናኒ ፍርቂ ትካል ንስኻ ምዃንካን ከተመስክር ኣለካ
ኣብዚ እዋን’ዚ ርእስኻ ከም ትኽእል፡ ትካልካ ንምክያድ እኹል ርእሰማል ከም ዘሎን እንተ ወሓደ ነዘን
ዚስዕባ ክልተ ዓመታት ርእስኻ ከም ትኽእልን ከተመስክር ኣለካ። ካብ ትካልካ እትረኽቦ እቶትን፡
ካብ ዝተፈላለዩ መዳያት ስራሕ ተቘጺርካ እትረኽቦ እቶትን ብሓደ ክትጽብጽቦ ትኽእል ኢኻ።

መንበሪ ፍቓድካ ዚወድቀሉ ዕለት ከይኣተወ ሕቶ ኣእቱ።
ድሩት ግዜ ንዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ከይወደቐ ከተናውሖ ኣገዳሲ’ዩ፤ ግን ካብ ሰለስተ ወርሒ ዚያዳ
ኣቐዲምካ ግን ኣይተናውሓዮ።
ቦርድ ሚግረሽን፡ ቀልጢፉ እንተ ተባህለ፡ ድሕር’ቲ ድሩት ግዜ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ዚወድቀሉ ዕለት
ዘሎ መዓልቲ፡ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዚምልከት ውሳነ ኬሕልፍ ይኽእል።
ብምኽንያት ብሕታዊ ትካልካ፡ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዚምልከቱ ቅድመ-ኵነታት ዘይተማልእ እንተ
ኾይንካ፡ ገና ዕቝባ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ድሩት ግዜ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ብዘየገደስ ኪናውሓልካ
ይኽእል’ዩ።
ከመይ ጌርካ ሕቶ ከም ተእቱ፡ ኣየኖት ሰነዳት ኣሰኒኻ ክትሰድድ ከም ዘለካ ንምፍላጥ፡ ኣብ
migrationsverket.se ኣቲኻ ተወሳኺ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ተወሳኺ ሓገዝ
ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)
ኣብ ሓደሓደ ኵነታት፡ ትካል ክትከፍት ከለኻ፡ ካብ ኣርበትፎርመድሊንገን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ፕሮግራም “ደገፍ ንምኽፋት ንግዳዊ ንጥፈት” (Stöd till start av näringsverksamhet)
ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣርበትፎርመድሊንገን፡ ትካል ከፊትካ ክትዕወት ዘሎ ዕድላት ንምግምጋም፡ ዘሎካ
ንድፍን መደብን ንግዲ ምርኣይ ከድልዮም’ዩ። ንስኻ ኣብዚ ክትሳተፍ እዋኑ እንተ ኾይኑ ንምፍላጥ፡ ኣብ
ኣርበትፎርመድሊንገን ምስ ዘሎ ፈጻሚ ጕዳይካ ተዛረብ።
ኣብዞም ዚስዕቡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ኣብቲ ትካል ክትከፍተሉ ትሓስብ ዘለኻ መዳይ ሙያ/ዓይነት ንግዲ ዚትግበር ስራሕ ተልመደን
(ፕራክቲክ)
ብኣስተርጓሚ ዝተሓገዘ፡ ንሰብ ትካል ዚምልከት፡ ኣብ ኵሉ መዳያት ንግዲ ዘገልግል፡ ንሕግታት
ምኽፋል ግብሪ፡ ንመዝገብ ምሓዝን ንፍቓድ ንግድን ዚርኢ ትምህርቲ
ደገፍ ተሓጋጋዝን (ሜንቶር)፡ ብውልቂ ብቛንቋኻ ዚወሃብ ምኽርን
ኣብ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ንግዲ፡ ናብ ዝተፈላለዩ ርክባትን መርበባትን ዚመርሑ ሓበርቲ መንገዲ
ትካልካ ከመይ ይኸደልካ ከም ዘሎ ዚምልከት ብቛንቋኻ ዚግበር ክትትል

ብዛዕባቲ ፕሮግራም ኣብ
ኣርበትፎርመድሊንገን
(arbetsformedlingen.se/
startaeget)

ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል
ኢኻ።

ኣማኸርቲ
ቅድሚ ምኽፋት ትካል ካብ ኣማኸርቲ ሓገዝ ምርካብ ኣድማዒ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ኢኤፍኤስ
ሮድዪቭኒንስሴንትሩም (IFS rådgivningscentrum) ብፍላይ ነቶም ኣብ ሽወደን ዘይተወለድኩም
ትካል ክትከፍቱ ይሕግዝ። ወጻኢ ዘይክፈሎ፡ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝተዳለወ ምኽሪ ኣሎዎም፤ ኣብ ሓያሎ
ቦታታት ሽወደን ከኣ ይርከቡ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ifs.a.se ትረኽቦ።
ኣብ verksamt.se/web/international/find-advisors ናይቶም ክትረኽቦም እትኽእል ዝርዝር
ኣስማት ኣማኸርቲ ኣሎ።
VERKSAMT.SE
ኣብ verksamt.se ኣብ ሽወደን ከመይ ጌርካ ትካል ክትከፍት ከም ትኽእል ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።
ብእግሊዝኛውን ሓበሬታ’ሎ፡ verksamt.se/web/international

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብብ።
ቈጽሊ ሓበሬታ “ትካል ምኽፋት” (STARTA FÖRETAG)
ኣብ ቈጽሊ ሓበሬታ “ትካል ምኽፋት” ንምኽፋት ብሕታዊ ትካል ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ
ቈጽሊ ሓበሬታ ብሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛን ብቐሊል ሽወደንኛን ተዳልዩ ኣሎ። ኵሉ ዓይነት ቈጽሊ ሓበሬታ
ኣብ verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyren ኣሎ።
ብዘይ ገንዘብ ብሕታዊ ትካል ምኽፋት
ኣብታ “ብዘይ ገንዘብ ብሕታዊ ትካል ምኽፋት” (Starta företag utan pengar) ዘርእስታ
መጽሓፍ፡ ብዛዕባ ካልኦት ብሕታዊ ትካል ዝኸፈቱ ኣንቢብካ፡ ካብኣቶም ምኽርን ማዕዳን ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ። እዚ መጽሓፍ ብሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ብፋርሰኛን ዓረብኛን ተዳልዩ ኣሎ። ብዅሉ
ዓይነት ቋንቋ ዝተዳለዉ መጻሕፍቲ ኣብ verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyren
ኣለዉ።

ቲልቨክስትቨርከት
ሽወደናዊ ወኪል ንምዕባለ ዞባን ቍጠባን
ቴለ 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

