1. Отримайте посвідку на проживання
Шведська міграційна служба (Migrationsverket) займається питаннями, пов’язаними з
імміграцією, візами, різноманітними дозволами та громадянством. Щоб отримати
посвідку на проживання як особа, що шукає прихисток, ви можете або відвідати їхній
офіс або подати заяву онлайн. (Онлайн-сервіс з’явився нещодавно, 21-го березня, і це
означає, що не потрібно стояти у довгих чергах!). Зареєструвавшись як особа, що
шукає прихисток, ви можете отримати невелику кількість грошей для вашої сім’ї, які вам
надасть держава.

2. Зареєструйтесь в Податковій службі (Skatteverket)
Дуже важливою вимогою для нових резидентів є реєстрація в Податковій службі
(Skatteverket). Процес реєстрації означає, що ви були додані до державної системи як
для розрахунку податків, так і для ідентифікації вашої особи, сімейного статусу,
поштової адреси, а також страхування.
Після реєстрації в Податковій службі вам буде надано персональний
ідентифікаційний номер (personnummer).
Ваш легальний статус напряму залежить від отримання цього важливого номера,
котрий у майбутньому ви будете використовувати у щоденному житті: для відкриття
банківського рахунку або ж нарахування заробітної плати роботодавцем.

3. Отримайте ID-карту
Після отримання ідентифікаційного номера наступним логічним кроком буде отримання
шведської ID-карти (identitetskort or ID-kort).
Шведська ID-картка — один із ваших найголовніших документів у країні. Вона
використовується для відкриття банківського рахунку, використання банківської карти,

отримання посилок на пошті або відвідування лікаря — прикладів, коли вона потрібна,
безліч.

4. Відкрийте банківський рахунок
Цей крок досить простий: найголовніше тут виконання попередніх пунктів (отримання
податкового номера та ID-картки). Для відкриття рахунку в банку вам потрібна
шведська ID-картка, податковий номер та дійсний паспорт.
У банку вам допоможуть відкрити та отримати всі необхідні вам кредитні / дебетові
картки. А банківський рахунок — дуже корисна річ для оплати ваших рахунків або ж
отримання зарплати, котрі найчастіше нараховуються онлайн.
Також переконайтеся, що ви завантажили мобільний додаток BankID на ваш смартфон
та замовили BankID того шведського банку, який ви вибрали. Мати цей BankID — це
необхідність, аби мати можливість ідентифікуватися онлайн для виконання багатьох
операцій.
Як тільки ви отримали BankID, ми рекомендуємо також завантажити мобільний додаток
Swish — це дуже широко відомий метод оплати.

5. Знайдіть роботу або відкрийте бізнес
Якщо ваш легальний статус (посвідка на проживання) дозволяє також працювати у
Швеції, дуже радимо зареєструватися у Державній службі зайнятості
(Arbetsförmedlingen), аби отримати допомогу в пошуку роботи, що вам підійде.
Якщо ж хочете створити свою власну компанію (eget företag), вам потрібно буде
отримати статус F-skatt (‘F’ означає “företagare” – підприємець), звернувшись у
Податкову службу. А ім’я вашого бізнесу потрібно буде зареєструвати у Шведському
Реєстраційному офісі для бізнесу (Bolagsverket).
Verksamt.se — корисний веб-сайт, якщо ви плануєте відкрити свій бізнес у Швеції.

6. Організуйте відвідування садочка або школи для
дитини
Якщо у вас є діти, подивіться на доступні варіанти того, де вони можуть перебувати
ваша у денний час та зверніться у місцевий орган влади, аби почати процес
оформлення.

8. Вивчіть шведську мову
Існує багато шляхів та методів вивчення мови і важливо, аби ви обрали той, що
підходить саме вам. Ви можете вивчати самостійно, зареєструватися у SFI або SAS,
записатися на курс шведської при університеті або ж зверніться до приватного
репетитора. Незалежно від обраного метода, пам’ятайте, що саме щоденна практика є
дуже важливою, аби оволодіти новою мовою!

