امور مایل شما در
حال و آینده
گ
– برای یک زند� امنتر و راحتتر
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به اقتصاد توجه داشته باشید

گ
توجه به اقتصاد و پسانداز میتواند زند� شما را امنتر کند.
به عالوه ،این کار به شما فرصت ت
بیش�ی میدهد تا بتوانید برای
تفریحات خود هزینه کنید .هم امروز و هم در آینده.

توجه به اقتصاد باعث میشود در برابر رویدادهای یغ�منتظره،
ن
طوال� یا هزینههای بزرگ و
برای مثال ،بیکاری ،بیماریهای
گ
آماد� ت
پیش ن
به�ی داشته باشید .میتوانید حاال برای
بی�نشده،
گ
گ
تفریحات خود هزینه کنید و برای دوران بازنشست�تان ،یک زند�
خوب برنامهریزی کنید.

3

به درآمدها و هزینههای خود توجه داشته باشید
بودجهبندی کنید و امور مایل خود را ت
کن�ل نمایید .تمام
درآمدها و هزینههایتان را یادداشت کنید .اگر پول کمی
برایتان ق
با� ماند ،باید سعی کنید درآمدتان را افزایش دهید یا
هزینههایتان را کم کنید.
تغی� هزینههای ثابت میتواند دشوار باشد .ض
بع� هزینهها
ی
متغ�
هر ماه ثابت هستند ،مانند هزینه مسکن .هزینههای ی
تغی� هزینههای
ثابت نیستند ،مانند هزینه غذا و پوشاک .ی
متغ� غالباً آسانتر است .تمام رسیدها را نگه دارید و ببینید
ی
ض
ز
ها� نیاز ندارید.
ها� �وری هستند و به چه ی
چ� ی
چه هزینه ی
ث
اک� افراد با توجه کردن به این موارد میتوانند پسانداز کنند.
به پوشش بیمه خود توجه داشته باشید
ن
ز
بیمهها� هستید .بیمه م�ل و
برریس نمایید که تحت پوشش چه
ی
بیمه بیکاری ،از بیمههای ض�وری هستند .با ت ن
داش� بیمه بیکاری،
عضوی از صندوق بیمه بیکاری خواهید بود و در صورت از
دست دادن شغلتان ،میتوانید از آن پول دریافت کنید.
بیمه یک نوع حفاظت مایل به شمار میآید .پوشش بیمه مناسب
به این معنا است که برای مثال اگر مشکیل پیش آمد ،از پرداخت
برخی هزینهها مصون خواهید بود .بیمه سالمت و بیمه درآمد
نمونههای دیگری از بیمه هستند.
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ث
اک� افراد با توجه
کردن به این
موارد میتوانند
پسانداز کنند.

برای امنیت و ت
راح� خود پسانداز کنید
پول پسانداز کردن میتواند برای شما امنیت و ر ت
اح� فراهم
کند .سعی کنید ده درصد از درآمد پس از مالیات خود را هر
ماه پسانداز نمایید .آیا ده درصد زیاد است؟ برای ش�وع،
ح� مبالغ کم پس از ت
هرچقدر میتوانید پسانداز کنید .ت
مد�
زیاد میشود.
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پسانداز در سه گام
.1

غ�منتظره
برای هزین ههای ی
پ سانداز کنید
در ی ن
اول� گام ،ب رای هزین ههای
غ�منتظره پ سانداز کنید .منظور
ی
از این پ سانداز ،پویل است که
ب رای رویدادهای پی ش ن
بی�نشده
مانند خ راب شدن ی ن
ماش�
پز
لباسشو� یا ت ن
دندان�شک
رف� به
ی
کنار م یگذارید .این ن
یع�
مجبور نباشید ب رای هزین ههای
غ�منتظره قرض کنید یا به
ی
صورت قسطی و با نرخ بهره ،پول
هزینه کنید .مجبور نم یشوید
ب رای هزین ههای کوچک ،بدهکار
شوید .سعی کنید پول تقریب اً
دو ماه درآمد پس از مالیات خود
غ�منتظره
را ب رای هزین ههای ی
پ سانداز نمایید.

6

.2

پ سانداز برای مستمری
گ
بازنشست�
ث
اک� اف راد باید ب رای مستمری خود
یز
ن� پ سانداز کنند .بسیاری از اف راد
که  40سال در سوئد کار کردهاند،
حدود  50تا  60درصد از حقوق
قبیل خود را به عنوان مستمری
دریافت م یکنند .اگر تعداد
ها� که کار کردهاید ت
کم� از
سال ی
این است ،مستمری شما احتماال ً
ت
کم� خواهد بود .با پ سانداز
شخیص ،م یتوانید مستمری
ت
بیش�ی دریافت کنید.

.3

پ سانداز برای سایر موارد
غ�منتظره
اگر ب رای هزین ههای ی
و ب رای مستمری خود پ سانداز
م یکنید ،م یتوانید ب رای ی ز
چ�های
دیگر ی ز
ن� پ سانداز کنید .به عنوان
مثال ،ب رای سفر ،خانه یا مبلمان
جدید.

برای اینکه اقتصاد امنتری داشته باشید
سعی کنید ده درصد از درآمد خود را هر ماه پسانداز نمایید.
دستکم پول دو ماه درآمد خود را پسانداز نمایید.
بیمه بیکاری و بیمه ن ز
م�ل تهیه کنید.
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روشهای رایج برای پسانداز
حساب پسانداز
ذخ�ه
ها� را ی
با استفاده از حساب پسانداز ،میتوانید پول ی
کنید که قصد دارید به رسعت برداشت نمایید .در حال
ض
حا� ،نرخ بهره برای ث
اک� حسابهای پسانداز ی ن
پای�
ب پسانداز این است که برداشت
مثبت حسا 
است .اما نکته ِ
ب پسانداز برای
پول از آن همیشه آسان است .حسا 
مواردی مانند هزینههای یغ�منتظره* مناسب است.
صندوق سهام
ترکی� است از اوراق بهادار ،مانند سهام
صندوق سهام ب
بهادار بهرهدار .با پسانداز کردن در صندوق
و اوراق
ِ
سهام میتوانید پول به دست بیاورید ،اما ریسک اینکه
ارزش پول شما کاهش یابد ی ز
ن� وجود دارد .سطح ریسک در
ریسک ت
بیش�
صندوقهای سهام مختلف ،متفاوت است.
ِ
ممکن است به این معنا باشد که افزایش ارزش پولتان
ت
بیش� خواهد بود ،اما ارزش صندوق سهام میتواند
باال برود یا افت کند .پسانداز کردن در صندوق سهام
ها� مناسب باشد که سالها بعد از آن
میتواند برای پول ی
استفاده خواهید کرد ،برای مثال ،اگر برای فرزندانتان یا
گ
برای مستمری بازنشست� خود پسانداز میکنید** .

بورس اوراق بهادار
هدف از پسانداز کردن در صندوق سهام و بورس اوراق
بهادار ،افزایش ارزش پول است .با این حال ،پسانداز
در صندوق سهام و بورس اوراق بهادار با ریسک همراه
است .ممکن است ارزش پول پساندازشده کاهش پیدا
کند .بنابراین ،باید یک پسانداز دیگر ،مانند یک حساب
پای� ت ن
ن� داشته باشید که با باال و ی ن
پسانداز ی ز
رف� بورس،
نگ�د .پسانداز خود را به طور منظم،
تحتالشعاع قرار ی
برای مثال ،یک بار در سال برریس کنید.

س�دهگذاری)  Swedbankتحت پوشش صندوق ت
س�ده هستند .این بدان معناست که اگر
دول� ضمانت پ
* حسابهای پسانداز (حسابهای پ
ث
حداک� مبلغ  950000کرون به شخیص که در بانک حساب پسانداز دارد ،پرداخت خواهد کرد.
برای مثال ،بانک ورشکسته شود ،دولت
** ارزش صندوق سهام و بورس میتواند افزایش یا کاهش پیدا کند .ممکن است تمام یا ش
بخ� از پویل را که در صندوق سهام یا بورس
ن
تضمی� برای بازدهی در آینده نیست.
رسمایهگذاری کردهاید از دست بدهید .بازدهی در گذشته
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به یاد داشته باشید
هدف از پسانداز کردن در صندوق
سهام و بورس اوراق بهادار ،افزایش
ارزش پول است .با این حال ،پسانداز
در صندوق سهام و بورس اوراق
بهادار با ریسک همراه است .ممکن
است ارزش پول پساندازشده کاهش
پیدا کند .بنابراین ،باید یک پسانداز
دیگر ،مانند یک حساب پسانداز
ن� داشته باشید که با باال و ی ن
یز
پای�
تن
نگ�د.
رف� بورس ،تحتالشعاع قرار ی
پسانداز خود را به طور منظم ،برای
مثال ،یک بار در سال برریس کنید.
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گ
مستمری بازنشست� – ش�ایط دریافت
آن چیست؟

گ
ت
متفاو� ی ن
تام� شود:
مس�های
پول بازنشست� شما میتواند از ی

گ
مستمری بازنشست� عمومی
مستمری عمومی از مالیات پرداختشده از محل درآمد شغیلتان ی ن
تام�
کارفرما� داشته باشید که مالیات پب�دازد .در یغ� این
میشود .مهم است
یگ
صورت ،پویل برای بازنشست� شما وجود نخواهد داشت.
گ
مستمری بازنشست� شغیل
ث
س�دهگذاری میکنند.
اک� کارفرمایان برای مستمری شغیل کارمندانشان پ
ئن
مطم� شوید که کارفرمای شما این کار را انجام میدهد .در یغ� این
س�دهگذاری کند .یا
صورت ،از او بخواهید برای مستمری شغیل شما پ
کارفرما� کار کنید که این کار را انجام دهد.
در صورت امکان ،برای
ی
پسانداز شخیص
همچن� سعی کنید برای مستمری خود پسانداز کنید .در ی ن
ین
اول� فرصت
ت
ش�وع به پسانداز کنید و پس از مد�،مقدار آن را افزایش دهید.
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توصیهها!
گ
حمایت اولیه و مستمری بازنشست�
اگر مستمری شما ت
کم� از  12000کرون در ماه باشد و دستکم
گ
ن
تضمی�
به مدت  3سال در سوئد زند� کرده باشید ،مستمری
ن
تضمی� به
به شما تعلق خواهد گرفت .برای دریافت مستمری
گ
ب� ی ن
صورت کامل ،باید ی ن
سن�  16تا  64سال�،به مدت  40سال
گ
در سوئد زند� کرده باشید.
اگر مستمری شما کم باشد ،ممکن است کمکهزینه مسکن
بگ�د .این مبلغ ،مکمیل برای
بگ�ان به شما تعلق ی
ویژه مستمری ی
گ
هزینه مسکن شما خواهد بود .درآمدها ،دار یا�ها ،هزینه زند�
گ
خانواد�تان ی ن
تعی� میکند که چه مقدار کمکهزینه
و وضعیت
مسکن دریافت خواهید.
گ
بازنشست� – ی ز
م�ان آن چقدر است؟
مستمری
ث
اک� افرادی که برای  40تا  45سال کار میکنند 50 ،تا  60درصد
از حقوق خود را به عنوان مستمری دریافت میکنند .اگر در
بزرگسایل به سوئد نقل مکان کردید و فقط  20تا  25سال در
اینجا کار کردید ،به جای آن  40درصد از حقوق خود را به
عنوان مستمری دریافت میکنید.
گ
یک کارگر که در دهه  60زند�اش  ،درآمد ماهیانهای معادل
ت
صور� که از حدود
 30000کرون پیش از مالیات دارد ،در
گ
 25سال� آغاز به کار کرده باشد ،مستمری ماهیانهای معادل
 16600کرون پیش از مالیات دریافت خواهد کرد.
گ
اگر یک فرد از حدود دهه  40زند�اش ش�وع به کار کرده
باشد ،مستمری ماهیانهای معادل  12700کرون پیش از مالیات
دریافت خواهد کرد.
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مه مترین مسئله در رابطه با مستمری شما
ین
همچن� مهم است که
این است که کار کنید.
کارفرمای شما مالیات پب�دازد.
به صورت تماموقت کار کنید و لطف اً چند سال
پس از اینکه  65ساله شدید ،ب رای بازنشسته
شدن منتظر بمانید .در آن صورت ،ممکن است
مستمری شما ت
بیش� شود.
اطمینان حاصل کنید که کارفرمایتان ،ب رای
غ�
س�دهگذاری م یکند .در ی
مستمری شغیل شما پ
این صورت  ،از او بخواهید این کار را انجام دهد.
یا اینکه حقوق ت
بیش�ی به شما پب�دازد تا بتوانید
همان مقدار را خودتان پ سانداز کنید.
با پ سانداز شخیص ،مستمری خود را اف زایش
دهید .در ی ن
اول� فرصت ش�وع به پ سانداز کنید،
منظم پ سانداز کنید و هزین هها را دنبال کنید.
ح� مبالغ کم ،پس از ت
مد� ت
ت
بیش� م یشود.
آیا یک کارآفرین هستید؟ در این صورت ،باید
ب رای مستمری شغ یل خود پ سانداز کنید.
ین
همچن� یادتان باشد مقداری را به عنوان حقوق
بردارید و مالیات پب�دازید تا ب رای مستمری
ذخ�ه شود .مستمری عموم یتان
عموم یتان پول ی
گ
ق
به ی ز
حقو� که برم یدارید بست� دارد.
م�ان

کار کردن برای مدت زمان ت
بیش� ،ممکن است به نفع شما باشد
مستمری کل پیش از مالیات
گ
مستمری در  65سال�
گ
مستمری در  67سال�

گ
ش�وع به کار از حدود  25سال�

گ
ش�وع به کار از دهه  40زند�

 16600کرون

 12700کرون

 18900کرون

 14000کرون

کار پارهوقت75٪ ،

 13500کرون

 10900کرون

مثال :فردی  60ساله ،با حقوق ماهیانه  30000کرون (تماموقت) و یا  22500کرون (پارهوقت  75درصد) پیش از
گ
گ
گ
مالیات .بازنشست� به ترتیب در سن  65سال� و  67سال� .
برای خودتان پسانداز کنید – میتواند خییل زیاد شود
گ
گ
اگر از حدود  25سال� 500 ،کرون ماهیانه پ سانداز کنید ،پس از بازنشست� ،م یتوانید مستمری ماهیان های
گ
حدود  1400کرون به صورت مادامالعمر داشته باشید .اما اگر از دهه  50زند� ب رای همان مبلغ مستمری ش�وع
به پ سانداز کنید ،باید مبلغ  1500کرون ماهیانه کنار بگذارید.

اگر سوایل در رابطه با مستمری خود دارید ،با Pensionsmyndigheten
بگ�ید.
تماس ی

تمامی برآوردها بر اساس محاسبات عمومی  ،Pensionsmyndighetenبا بازدهی رسمایه واقعی  1.7درصد خالص پس
گ
از هزینهکرد ارائه شدهاند .بر اساس توافقنامه بازنشست� شغیل  .SAF-LOبازدهی واقعی محاسبهشده تنها یک نمونه
از بازدهی است .نمیتوان گفت که پسانداز شما در عمل چه مقدار بازدهی خواهد داشت.
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 ،هموارم هی توانید د ر
ی ،رپ ا اب طه ب س انداز
�مایهگذا رو م س یتمر
 Laholmsمشاوره
اد .خییوش ازSparbank
!آم دید دریافت نم

اطالعات موجود در این بروشور ،جایگزین مشاوره نخواهد بود.
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