
ŠVÉDSKO – situace s ohledem na COVID-19 

Švédská vláda představila krizový balíček, který může zahrnovat více než 300 miliard SEK v 

závislosti na vývoji situace. Opatření navržená vládou jsou: 

- Krátkodobá propouštění: Tento návrh znamená, že mzdové náklady zaměstnavatelů 

lze snížit na polovinu, protože centrální vláda pokryje větší část nákladů. Tento model 

je obdobou zkrácené pracovní doby, ale úroveň dotace se výrazně zvyšuje. 

Zaměstnanec dostává více než 90 % své mzdy. Návrh lze použít od 16. března a bude 

běžet po celý rok 2020. 

- Ústřední vláda přebírá veškeré náklady za všechny nemocenské v průběhu dubna a 

května. Rovněž budou kompenzovány osoby samostatně výdělečně činné, protože 

budou moci dostávat standardní nemocenské dávky za dny 1–14. Aby se snížilo riziko 

šíření viru ve společnosti, bude v období 11. března až 31. května ukončen 

kvalifikační den pro nemocenskou, přičemž ústřední vláda vyplatí nemocenské již od 

prvního dne nemoci. 

- Společnosti mohou odložit platby příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení, 

předběžnou daň z platů a daň z přidané hodnoty, které se vykazují měsíčně nebo 

čtvrtletně. 

- Platební úleva pro firmy pokrývá platby daní po dobu tří měsíců a je poskytována po 

dobu až 12 měsíců. Navrhuje se, aby nová nařízení vstoupila v platnost dne 7. dubna 

2020, ale mohou být uplatňována zpětně od 1. ledna 2020. To znamená, že společnosti, 

které zaplatily na své daňové účty za leden až březen, mohou od švédské daňové 

agentury získat vrácení daně. Platební úleva nebude poskytnuta společnostem, které 

špatně spravují své finance nebo jsou jiným způsobem neetické. Úleva nebude 

poskytnuta ani společnostem, které mají velké daňové dluhy. 

Kromě vládních opatření Riksbank oznámila, že půjčí společnostem prostřednictvím bank 

až 500 miliard SEK, aby zajistila poskytování úvěrů. Finansinspektionen (švédský orgán 

finančního dohledu) oznámil, že snižuje proticyklický kapitálový nárazník na nulu, aby 

zajistil dobře fungující nabídku úvěrů. 

 

Zdroj: https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-swedish-
businessesand-jobs/ 
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