
Att starta eget –
skillnader mellan Syrien och Sverige
För att kunna ge god rådgivning till utrikesfödda entreprenörer vid uppstart av företag 
behöver de olika parter och aktörer som är involverade i starta eget processen känna 
till olikheterna mellan olika länders regelverk och tillvägagångssätt. För att undvika 
problem vid uppstart och drift behöver skillnaderna i affärskultur och regelverk förstås 
och tydliggöras.
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Starta företag i Syrien
- Att starta företag i Syrien är enklare än i Sverige. Det är så
mycket byråkrati i Sverige, säger många av de Syrier som 
startat eget företag i Sverige.  

Hur startar man ett företag i Syrien? 

Det finns system, regler och tillsynsmyndigheter i Syrien men tillvägagångssättet, 
skattesystemet m.m. skiljer sig mycket mellan våra länder. Nedan redovisas hur en 
företagsstart kan se ut i Syrien vilket tydliggör skillnaderna jämfört med företagsstart i 
Sverige.

• Företagaren skaffar lokal och skriver hyreskontrakt och kan därefter direkt starta 
upp sin verksamhet. Anmälan av företaget kan ske efter uppstart. En kort 
beskrivning av lokalen och vilken verksamhet som ska bedrivas är det som krävs. 

• Skatteverket bedömer vilken skatt som ska betalas utifrån hur affären, och 
området affären ligger i, ser ut samt antal kunder. 

• Om företaget inte betalar sker ett inkassoförfarande där Skatteverket besöker 
företaget och tar in skatten via kontanta medel eller genom försäljning av 
företagarens egendom på auktion. 
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• Om anmälan om företag inte sker gör Skatteverket en bedömning av hur mycket, 
och för vilken tidsperiod, företaget retroaktivt ska betala in skatt. 

• I Syrien finns ingen mervärdesskatt (moms). Företag inom handel samt enskilda 
firmor behöver inte skriva kvitton eller faktura. Det finns heller inga krav på 
kassaregister eller att redovisa sin försäljning till Skatteverket.

• Det finns ett system och regelverk i Syrien men pga. korruption så följs inte 
reglerna. 

• Det finns inte ett offentligt stödsystem med olika aktörer som kan hjälpa till med 
rådgivning. Det finns inte heller starta eget bidrag eller liknande.

• De flesta företag startas genom att entreprenören anlitar ett juridiskt ombud eller 
en kunnig person som sköter hela jobbet med anmälan eventuella övriga delar 
som kan behövas. Kunskapen och kontaktnätet finns hos det juridiska ombudet 
inte hos företagaren. 
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I Syrien är man van vid dessa förutsättningar:

• Att hitta och hyra en lokal kommer först, företaget kan så snart lokal finns starta sin 
verksamhet. Anmälan om att man startat företag kan göras efter uppstart.

• Företagare har ofta inte kunskap om regelverket i Syrien då man köper tjänsten 
”starta företag” från juridiska ombud. Det finns inget stödsystem.

• Skatt baseras på bedömningar av myndighetspersoner och inte på faktisk redovisning. 

• Handelsföretag och Enskild firma behöver inte skriva kvitton eller faktura.

• Inga krav på kassaregister eller att på annat sätt redovisa sin försäljning.

• Moms finns inte.

• Det finns system och regelverk i Syrien men regelverket följs inte alltid på grund av 
korruption.

Bra att veta vid rådgivning!

Det är viktigt att skapa förståelse för skillnaderna så entreprenören undviker problem 
vid uppstart och drift som beror på olika länders skillnader i affärskultur och regelverk! 



Utifrån förutsättningarna i Syrien är det viktigt att informera om följande:

• Företag ska registreras och eventuella tillstånd/anmälningar ska göras innan 
verksamheten startar. 

• Innan lokalen tas i bruk ska företagaren försäkra sig om att lokalen enligt detaljplan 
är godkänd för verksamheten. 

• Vid försäljning och hantering av livsmedel ska anmälan skickas till Miljökontor eller 
liknande myndighet innan start av verksamhet. Andra typer av verksamheter kan 
kräva andra typer av tillstånd.

• Vid förändring av utbud eller verksamhet ska kontroll göras om detaljplan tillåter 
detta samt om nytt och/eller ändrat tillstånd behövs.

• Informera om den rådgivning och utbildning som finns i stödsystemet så att de får 
rätt stöd för att starta/driva företag. 

• Regelverk för skatt, redovisning, moms, deklarationer etc är mycket olikt Syriens. 
Informera om den rådgivning och utbildning och hjälp från redovisningsföretag.

Viktigt att informera om!
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