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برای شما که
پناهجو هستید
شما میتوانید در زمانی که تقاضا پناهندگی تان تحت بررسی قرار دارد یک شرکت تجارتی
را راه اندازی کنید .با تقاضا برای تائید مالیات شرکت ها یا  F-skattدر اداراۀ مالیات آغاز
نمائید F-skatt .یا “مالیات شرکت ها” توسط شما که یک شرکت را به پیش میبرید پرداخته
میشود .زمانی که تقاضای شما برای  F-skattمورد تائید قرار گرفت ،از طرف ادارۀ
مالیات برای تان یک “شمارۀ شناسایی موقتی” یا  samordningsnummerداده میشود.
 samordningsnummerبرای شما که فاقد شمارۀ شناسایی یا  personnummerمیباشید،
است .همچنان شما به عنوان یک پناهجوی که میخواهید شرکت شخصی تان را در سویدن
راه اندازی کنید ،میباشد.
به یاد داشته باشید
قبل از اینکه تصمیم به راه اندازی شرکت بگیرید به یاد داشته باشید که پناهجویانی که
میخواهند یک شرکت راایجاد کنند ،در صورتی رد تقاضا پناهندگی شان نمیتوانند تغییر
مسیر بدهند .در مقابل پناهجویانی که در یک شرکت استخدام شده اند و حداقل برای مدت
چهار ماه کار نموده باشند و برای شان وعدۀ استخدام برای حداقل دوازده ماه داده شده باشد،
میتوانند در صورت رد درخواستی پناهندگی شان ،تغییر مسیر داده برای اجازۀ کار تقاضا
نمایند.

برای شما که اجازۀ اقامت
را بدست آورده اید
شما که اجازۀ اقامت دایمی یا موقتی را بدست آورده اید باید به زودی ممکن خود را نزد
ادارۀ مالیات ثبت دفتر احوال نفوس نمائید .برای آن که بتوانید در کورس “زبان سویدنی
برای مهاجران” یا  SFIسهم بگیرید و از سیستم بیمۀاجتماعی سویدن مستفید گردید ،نیاز
است تا ثبت دفتر احوال نفوس گردید .وقتی شما ثبت دفتر احوال نفوس گردیدید میتوانید
یک کارت هویت سویدنی را نیز تدارک ببینید که مثالَ در هنگام باز کردن یک حساب
بانکی بدان نیاز دارید.
شما که دارای اجازۀ اقامت موقت میباشید ـ به خاطر داشته باشید
شما که به صفت پناهنده یا  Flyktingشناخته شده اید برای مدت سه سال اجازۀ اقامت
بدست میآورید .شما که به صفت “سایر افراد نیازمند به حمایت” یا(alternativt
 )skyddsbehövandeشناخته شده اید ،اجازۀ اقامت شما برای مدت سیزده ماه اعتبار دارد.
اگر شما در هنگامی که مدت اعتبار اجازۀ اقامت موقت تان به پایان میرسد بتوانید مصارف
تان را از طریق شرکت خود تان تامین کنید ،در آن صورت این امکان را دارید که برای
اجازۀ اقامت دایمی تقاضا نمائید .به یاد داشته باشید که قضاوت کردن برای ادارات در این
مورد که آیا شما به صفت مالک شرکت میتوانید مصارف تان را تامین کنید ،در مقایسه به
این که شما یک فرد استخدام شده باشید ،دشوارتر میباشد.

شما که تقاضای پناهندگی نموده اید ،اجازۀ
اقامت موقتی دریافت نموده اید و شرکت
شخصی خود را به پیش میبرید
اگر شما تقاضای پناهندگی نموده ،اجازۀ اقامت موقت دریافت نموده اید و به عنوان مالک
شرکت خود میتوانید امرار معیشت کنید ،شما میتوانید در برخی موارد اجازۀ اقامت دایمی
را نیز بدست بیآورید.
برای بدست آوردن اجازۀ اقامت دایمی باید شما
نشان بدهید که در ساحۀ فعالیت خود دارای تجربۀ خوب بوده و در مورد پیش برد
شرکت شخصی از گذشته دارای تجربۀ قبلی میباشید.
نشان بدهید که دارای دانش مرتبط به زبان سویدنی و/یا انگلیسی میباشید
تائید نمائید که این شما هستید که شرکت را به پیش میبرید و دارای مسئولیت تعین
کننده بوده و حداقل مالک نیم شرکت میباشید.
نشان بدهید که اکنون میتوانید مصارف خود را تامین نموده و برای پیش برد فعالیت
های شرکت و همچنان امرار معیشت خود تان برای حداقل دو سال دیگر ،به اندازه
کافی سرمایه در اختیار دارید .شما میتوانید عاید بدست آمده از مشاغل مختلف و
شرکت خود تان را جمع نمائید.

قبل از آن که زمان اعتبار اجازۀ اقامت تان خاتمه یابد ،درخواست نمائید.
مهم است تا شما قبل از آن که زمان اعتبار اجازۀ اقامت موقت تان پایان یابد برای تمدید آن
تقاضا کنید .اما نه زودتر از سه ماه قبل از ختم زمان اعتبار.
ادارۀ امور مهاجرت در زودترین فرصت میتواند یک روز بعد از آن که زمان اعتبار اجازۀ
اقامت موقت تان خاتمه پذیرفت ،برای اجازۀ اقامت دایمی تصمیم بگیرد.
اگر شما شرایط برای اخذ اجازۀ اقامت دایمی را نتوانید تکمیل کنید ،با آنهم از بابت شرکت
شخصی تان میتوانید اجازۀ اقامت موقت تان را تمدید نمائید ،البته اگر شما هنوز هم نیازمند
حمایت باشید.
شما میتوانید در ویب سایت  migrationsverket.seدر مورد چگونگی درخواست نمودن و
همچنان این که کدام اسناد را باید بفرستید ،بیشتر بخوانید.

کمک بیشتر
ادارۀ کاریابی ARBETSFÖRMEDLINGEN

در برخی حاالت زمانی که شما شرکت شخصی را راه اندازی میکنید میتوانید از ادارۀ
کاریابی کمک و حمایت دریافت نمائید .این پروگرام”حمایت برای راه اندازی فعالیت های
تجارتی” نامیده میشود .ادارۀ کاریابی میخواهد ایدۀ کار و برنامۀ کار تان را در جهت
ارزیابی احتمال موفقیت شرکت تان ،مالحظه نماید .با مشاور تان در ادارۀ کاریابی صحبت
نمائید تا اگر ممکن باشد که شما نیز در این برنامه سهم بگیرید.
شما در این موارد میتوانید کمک دریافت کنید:
پراکتیک یا کار آموزی در همان حرفه/رشتۀ که شما میخواهید شرکت را راه
اندازی کنید.
آموزش همراه با ترجمان در مورد قوانینی که برای مالکین شرکت ها در مورد
مالیات ،ثبت نام و همچنان دریافت اجازه در بخش های مختلف اعتبار دارد.
حمایت مشورتی و مشوره دهی خصوصی به زبان مادری تان
رهنمایی به ارتباطات و شبکه های مختلف در بخش های مختلف
پیگیریی چگونگی روند فعالیت های تان در شرکت شما ،به زبان مادری خود تان

شما میتوانید در مورد این
برنامه در ادارۀ کاریابی
در این آدرس ،بیشتر
بخوانید:

/arbetsformedlingen.se
startaeget

مشاورین
خوب خواهد بود اگر قبل از راه اندازی یک شرکت از یک مشاور کمک دریافت شود.
مرکز مشوره دهی  IFSبه طور خاص به شما که متولد سویدن نمی باشید ،در راه اندازی
شرکت کمک میکند .آنها در محالت مختلف کشور حضور داشته و به طور رایگان به
زبان های مختلف مشوره دهی مینمایند .شما میتوانید در  ifs.a.seمعلومات بیشتر را بدست
بیآورید.
در ویب سایت  verksamt.se/web/international/find-advisorsفهرستی از مشاوران
وجود دارد که شما میتوانید با آنها در تماس شوید.
VERKSAMT.SE

شما میتوانید در ویب سایت  verksamt.seدر مورد چگونگی راه اندازی شرکت در
سویدن ،بیشتر بخوانید .در این ویب سایت معلومات همچنان به زبان انگلیسی نیز موجود
میباشد verksamt.se/web/international

بیشتر بخوانید
راه اندازی شرکت ـ برگۀ اطالعاتی
در برکۀ اطالعاتی “راه اندازی شرکت” یا  STARTA FÖRETAGمعلومات بیشتر در مورد
راه اندازی شرکت ها موجود میباشد .این برگۀ اطالعاتی به زبان های سویدنی ،انگلیسی و
سویدنی به خط خوانا موجود میباشد .شما میتوانید همه این نسخه ها را در
 verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyrenیافت نمائید.
شرکت را بدون پول راه اندازی کنید
در کتاب “شرکت را بدون پول راه اندازی کنید” میتوانید در بارۀ دیگر افرادی که شرکت
ها را ایجاد نموده اند بخوانید و مشوره ها و رهنمایی ها را حاصل کنید .این کتاب به زبان
های سویدنی ،انگلیسی ،فارسی و عربی موجود است .شما میتوانید همه این نسخه ها را در
 tillvaxtverket.se/startaforetag-utan-pengarدریافت نمائید.

Tillväxtverket

ادارۀ سویدنی برای رشد اقتصادی
و منطقوی
شمارۀ تیلفون 08 - 681 91 00
tillvaxtverket.se

