Uppdaterad kortfattad sammanfattning av förslag till åtgärder att vidta för
företag i anledning av pågående Covid-19 pandemin
Följande punkter är ett urval av förslag till åtgärder som kan underlätta för företag/företagare
under tiden Covid-19 pandemin pågår. Tveka inte att höra av dig/er om du/ni har frågor eller
behöver hjälp med nedanstående åtgärder.

1 Företagsinternt
1.1 Avtal
• Se över befintliga och berörda avtal för att risk- och kostnadsminimera effekterna av
Coronapandemin genom att t.ex.
o använda befriande omständighet (s.k. force majeure), förlängningsfrister,
omförhandling etc.
o kartlägga avtalsparter som är konsumenter (i sådant fall gäller i första hand
konsumentskyddande lagstiftning) eller annan som omfattas av tvingande lag.
o förhandla fram tillfälliga förändringar av avtalet, som gynnar båda parter och
möjliggör fortsatta affärer såväl under som efter pandemin
1.2 Tillfälliga regler gällande ansvar för obetalda skatter och avgifter
• Inbetalningar till Skatteverket ska ske i den omfattning och inom den tid som gäller för
företaget om det är möjligt, men för tillfället gäller särskilda regler
o Har ansökan om anstånd med betalning lämnats in enligt nedan överlämnas
inte skulden till Kronofogden
o Skatteverket utkräver, som utgångspunkt, inget betalningsansvar för juridiska
personers obetalda skatter och avgifter (det s.k. företrädaransvaret)

2 Åtgärder utan återbetalningskrav
2.1 Kommande rabatt för fasta hyreskostnader för vissa utsatta branscher
• Se över eventuellt behov av och förutsättningarna för att ansöka till din hyresvärd om
tillfälligt sänkt fast hyra under perioden 1 april 2020 till den 30 juni 2020 för utsatta
branscher, huvudsakligen inom sällanköpshandel, hotell, restaurang
• Varje hyresvärd beslutar om omfattningen och beloppet för hyressänkningen
o Stödet innefattar maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, och
maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran
• Det ovannämnda förutsätter
o ett tillfälligt avtal mellan hyresvärden och företaget/hyresgästen angående
ovan innan den 30 juni 2020
o att
hyresvärden
ansöker
om
hyresstöd
till
Länsstyrelsen
via
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-ochpress/nyheter---vastra-gotaland/2020-03-30-tillfalliga-rabatter-for-fastahyreskostnader-i-utsatta-branscher.html
• Förutsättningarna för det ovanstående har inte fastställts vid skrivande tidpunkt.
2.2 Ersättning för projektkostnader
• Se över eventuellt behov av och förutsättningarna för att ansöka om statligt stöd för
företagets kostnader för tjänster som inte har utförts eller varor som inte har levererats
med anledning av att projekt, resor, konferenser eller andra typer och möten samt
sociala sammankomster har fått ställas in med kort varsel med anledning av
Coronapandemin
• Det ovannämnda förutsätter
o att en faktisk och skälig kostnad för det ovanstående samt att villkoren för
stödet i övrigt är uppfyllda
o att företagaren ansöker till Tillväxtverket från och med den 7 april 2020 via
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid19/information-till-stodmottagare-om-corona.html
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§ om ansökan beviljas tillämpas stödet från och med den 16 mars 2020
Reglerna gäller från och med den 7 april 2020, men tillämpas från och med den 16
mars 2020, och tillsvidare.

2.3 Särskild försäkringsersättning
• Se över befintligt försäkringsskydd och förutsättningarna för eventuell ansökan om
försäkringsersättning vid t.ex. lag eller myndighets beslut att, helt eller delvis, stänga
ner verksamheten. Kontakta försäkringsbolaget för mer information om din försäkring.
2.4 Ersättning för vissa personalkostnader
2.4.1 Kommande sänkta sjuklönekostnader
• Se över förutsättningarna för att sänka företagets sjuklönekostnader under perioden 1
april 2020 till och med 31 maj 2020.
• Samtliga företag (inkl. enskild firma) samt ideella föreningar, oavsett storlek, som är
registrerade arbetsgivare omfattas
• Förutsättningarna för det ovanstående har inte fastställts vid skrivande tidpunkt.
2.4.2
•

•
•
•

Sänkta sociala avgifter
Se över förutsättningarna för att sänka företagets kostnader för arbetsgivaravgifter
under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020 för upp till 30 anställda
och till en lönesumma upp till SEK 25 000 per anställd per månad, oavsett företagets
faktiska antal anställda och lönesumma
o Företaget väljer själv vilka 30 anställda som nedsättningen ska gälla för
§ Samtliga anställda, oavsett anställningsform, omfattas
• Ej konsulter eller annan som inte är i ett anställningsförhållande
o Den del av lön eller annan ersättning som överstiger SEK 25 000 per månad ska
betalas med hel arbetsavgift och löneavgift
o Ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden ska betalas
Samtliga företag (inkl. enskild firma) samt ideella föreningar, oavsett storlek, som är
registrerade arbetsgivare omfattas av nedsättningen
Nedsättningen påverkar inte annat statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller
andra stödåtgärder
Reglerna trädde i kraft den 6 april 2020 och gäller tillsvidare.

2.4.3 Tillfällig ersättning för korttidspermittering
• Se över eventuellt behov av och förutsättningarna för att ansöka om att minska
företagets lönekostnader till hälften samtidigt som de anställda får ut upp mot 90 % av
lönen genom att anställda går ner i arbetstid (20, 40 eller 60 procent) mot en lägre lön
(4, 6 eller 7,5 procent)(s.k. korttidspermittering) med statligt stöd (tre fjärdedelar av
lönekostnaden under en stödperiod (för tillfället från och med den 16 mars 2020 till
och med den 31 december 2020))
• Det ovannämnda förutsätter ett avtal avseende det ovanstående mellan
företaget/arbetsgivaren och den anställde
• Beviljas stödet tillämpas det från och med den 16 mars 2020
• Företagaren/arbetsgivaren ansöker till Tillväxtverket från och med den 7 april 2020 via
https://korttidsarbete.minansokan.se/#/
• Reglerna gäller från och med den 7 april 2020, men tillämpas från och med den 16
mars 2020, och tillsvidare.

3 Åtgärder med återbetalningskrav eller uppskjuten betalning

3.1 Utökad möjlighet till avsättning till periodiseringsfond för vissa företagare
• Se över enskild näringsidkares eller fysisk person som är delägare i ett svenskt
handelsbolag eventuella behov av och förutsättningarna för att avsätta hela vinsten
för år 2019 (högst MSEK 1) till periodiseringsfond i inkomstdeklarationen

SPLENDID ADVICE SWEDEN AB l Box 173 432 24 Varberg l +46 709 99 18 29 l annica.carlsson@splendidadvice.se l www.splendidadvice.se

2(4)

•

•

o Beskattningen av inkomsten skjuts upp till ett senare år och kan användas för att
kvitta vinster som har gjorts under ett tidigare år med försluter som görs under
ett senare år
o Vinsten ska återföras till beskattning senast efter sex år
o Avsättningen är räntefri
Är skatten redan är inbetald till skattekontot kan en begäran om omprövning av den
preliminära inkomstdeklarationen för år 2019 ställas till Skatteverket fram till och med
halvårsskiftet för återbetalning (se punkt 3.2)
o Om avdraget endast görs i den ordinarie inkomstdeklarationen sker
utbetalningen som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit
o Om inkomstdeklarationen redan har lämnats, måste en ny lämnas in för att
kunna använda möjligheten enligt ovan
Reglerna träder i kraft den 6 april 2020, men tillämpas från och med år 2019, och
gäller tillsvidare.

3.2 Ändra den debiterade preliminärskatten
• Se över företagets eller ideella föreningens inlämnade preliminärskatt och, om det är
aktuellt, lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för omprövning upp till sex
månader efter beskattningsårets utgång
o beviljad ändring innefattar de sänkta arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna
• Företagaren ansöker till Skatteverket från och med den 7 april 2020 via
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/debiter
adpreliminarskatt/andradindebiteradepreliminarskatt.4.5c281c7015abecc2e208d1.ht
ml
3.3 Anstånd med skattebetalningar
• Se över företagets eller ideella föreningens eventuella behov av och
förutsättningarna för att ansöka om anstånd med skattebetalningar av
arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt, oberoende av
redovisningsperiod, under tre månaders skatteinbetalningar för perioden januari till
september månad år 2020 och som lämnas under längst 12 månader, mot en
anståndsavgift (till en ränta om, för tillfället, 6,6 procent per år) som kommer att tas ut
per kalendermånad under anståndstiden
o Skattedeklarationer för ovanstående lämnas som vanligt
• Det ovannämnda förutsätter
o att företaget inte har skatteskulder, att betalning kan ske när anståndet har löpt
ut och att villkoren för anståndet i övrigt är uppfyllda
• Beviljas ansökan gäller följande
o Mervärdesskatt
§ anståndet tillämpas från och med den 27 december 2019 för moms
som redovisas helårsvis, i annat fall från och med den 1 januari 2020
§ redan inbetald skatt från och med den 27 december 2019 respektive
för perioden från och med den 1 januari 2020 till och med 31 mars 2020
kan återbetalas
o Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt
§ Anståndet tillämpas på redan inbetalda avgifter och skatter för
perioden från och med den 1 januari 2020 till och med 31 mars 2020,
vilka kan återbetalas
• Företagaren ansöker till Skatteverket från och med den 7 april 2020 via
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalligt
anstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html
• Reglerna tillämpas från och med den 30 mars 2020 respektive den 6 april 2020 och
gäller tillsvidare.
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3.4 Lån och krediter
• Se över företagets eller ideella föreningens likviditetssituation och, om det är aktuellt,
kontakta följande aktörer för mer information om villkoren och förutsättningarna för
att ansöka om lån eller krediter för att tillfälligt lösa likviditeten om ni har drabbats
negativt ekonomiskt av Covid-19
o Bank
§

o Almi

§
§

Utökar utlåningen till företag med statlig lånegaranti för att underlätta
likviditetsbrister och fortsatt drift för företag, oavsett storlek
Villkoren och räntan för lånet lämnas vid ansökan
Lånet ska återbetalas tillsammans med den ränta som banken beslutar

Utökar utlåningen till små och medelstora företag för att underlätta
likviditetsbrister och fortsatt drift
§ Lånet ska återbetalas tillsammans med den ränta som Almi beslutar
§ Ansökan, villkor och ränta finns att läsa via https://www.almi.se/varatjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
o Exportkreditnämnden (EKN)
§ Taket för kreditgarantier utökas för att utöka utlåningen till svenska
exportföretag för att underlätta likviditetsbrister och fortsatt drift
§ Krediten ska återbetalas tillsammans med den räntan som EKN beslutar
§ Ansökan,
villkor
och
ränta
finns
att
läsa
via
https://www.ekn.se/garantier/
o Svensk Exportkredit (SEK)
§ Låneramen har utökats för att utöka kommersiella krediter till svenska
exportföretag för att underlätta likviditetsbrister och fortsatt drift
§ Krediten ska återbetalas tillsammans med den ränta som SEK beslutar
§ Ansökan,
villkor
och
ränta
finns
att
läsa
via
https://exporteramera.ekn.se/?gclid=EAIaIQobChMI4Pa27tbY6AIVAaa
aCh0akwbqEAAYASAAEgIAl_D_BwE
Reglerna tillämpas och gäller tillsvidare.
§

•

Varberg den 8 april 2020
Splendid Advice Sweden AB, gm Annica Carlsson
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