
Förslaget om anstånd utökas och innebär enligt det
nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med
helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till
och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas
upp i ett år.
 
Förslag som kräver EU-kommissions godkännande för att börja gälla, trots
detta bedöms möjligheten att träda i kraft. Skyndsamt.
 

Anstånd med helårsmoms

Företrädaransvar

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de
inte kommer att kräva företrädaransvar på anstånd med
betalningar till skattekontot.
 
Skatteverket har meddelat detta i ett ställningstagande 8-
137725

Regeringen föreslår en statlig företagsakut för att göra det
lättare för företag att låna pengar. Förslaget innebär att
staten ska ta 70% av risken vid långivning, genom en statlig
lånegaranti. Banken ska därmed ta resterande 30% av 
 risken. Sammanlagt 100 miljarder kr ska enligt förslaget
kunna lånas ut till små och medelstora företag genom
denna åtgärd. Varje företag föreslås få låna maximalt
75 miljoner kr under högst tre år. Långivande bank ska
betala garantiavgift enligt andra liknande stödsystem.
Låntagaren ska kunna skjuta på betalningen av ränta de
första 12 månaderna av låneperioden. Besök gärna Almi.se
Blekinge.

Regeringsförslag

Lån med statlig garanti
(företagsakuten)

Tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter och
egenavgifter
Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks
under perioden 1 mars till 30 juni 2020 från dagens 31,42
procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgift
betalas). Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per
företag och på löner upp till 25 000 kronor per månad. Det
innebär en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och
anställd.
För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en
minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor
per månad. Även egenavgifter (som betalas av enskilda
näringsidkare) sätts ned i motsvarande mån vilket innebär
att ingen annan avgift än ålderspensionsavgift och två
tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna
löneavgiften ska betalas under 2020.
 
Ställningstagande från Skatteverket, föreslås träda i kraft 6 april
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Anstånd på skattekontot
Anstånd medpreliminärskatteavdrag, socialavgifter och
moms för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem i 3
månader, ansök på www.skatteverket.se,  blankett 4305.
Företrädaransvaret föreslås slopas vilket gör att
personligt betalningsansvar ej inträder.

Beslutat och träder i kraft 30 mars 2019

Sammanfattning av
företagsstöd pga
Corona-influensan.

Enligt tidigare förslag till möjlighet till anstånd med betalning av
arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt på lön och
moms inkluderades endast moms som redovisas per månad
eller per kvartal. Man utökar nu möjligheten till anstånd till att
även innefatta moms som redovisas årsvis från och med 27
december 2019 till 17 januari 2021. Reglerna föreslås träda i kraft
den 8 april 2020 men tillämpas retroaktivt vilket innebär att de
som redan betalat in momsen från och med 27 december 2019
kan få skatten återbetald om anstånd beviljas
 
Regeringsförslag

Utökade möjligheter
till anstånd med moms

För att kunna skjuta på beskattning av vinst föreslår regeringen
att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 ska kunnas
sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet
finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Förslaget
gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
delägare i handelsbolag
 

Avsättning
till periodiseringsfond

Regeringsförslag



Om förslagen
Huvuddelen av förslagen planeras att beslutas i Riksdagen i
börja av april. Det finns en bred politisk enighet om
förslagen vilket talar för att riksdagen beslutar i enlighet
med förslagen.
 
Denna information om företagsstöd med fördjupad
information har tagits fram i samarbete med:
 
Nyföretagarcentrum Olofström
Företagarna Olofström
 
Informationen är en sammanfattning om vad som är känt
2020-03-30
 
För mer info besök gärna

Sammanfattning av
företagsstöd pga
Corona-influensan.

Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50% av
hyresnedsättningar upp till 50% av den fasta hyran under
perioden april–juni. Det är hyresvärden som ska kunna söka
stödet i efterhand.
 
Förslag som kräver EU-kommissions godkännande för att börja gälla.
 

Stöd för hyressänkningar

Vilande företag - a-kassa

Regeringen föreslår att en företagare som blir arbetslös ska
kunna ha företaget vilande under 2020, för att på så sätt
snabbt kunna få fart på företaget när förutsättningarna
finns.

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100
procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så
kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Detta
innebär att ingen skatt behöver betalas för vinster upp till 1
miljon kronor under 2019 och vinsten kan istället skjutas
upp och kvittas mot eventuella underskott under
2020 eller efterföljande år (dock senast 2025). För att få
tillbaka den preliminärskatt som redan betalats för 2019
måste egenföretagaren lämna in en ny
preliminärdeklaration för 2019.

Regeringsförslag

Möjlighet att kvitta vinst 2019
mot framtida underskott
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Korttidsarbete/
Korttidspermitering
Reglerna om korttidsarbete / korttidspermittering innebär att
en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att
kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten.
Syftet är att drabbade företag inte ska behöva tvingas till
uppsägningar. Stödet lämnas till arbetsgivare efter
godkännande av Tillväxtverket. Läs mer på
www.tillvaxtverket.se

Regeringsförslag

Arbetsgivaren har alltid rätt att bedöma hur många anställda
som behövs i verksamheten. Vid uppsägningar över 5 personen
ska varsel meddelas till Arbetsförmedlingen. Vid uppsägning
har staten inte meddelat stöd utöver de som finns idag. Läs
mer på www.tillvaxtverket.se
 

Regeringsförslag

Uppsägning pga arbetsbrist.

Företaget betalar ut sjuklön från dag 1 (nytt) till 12 till den
anställde. Staten ersätter företaget i efterhand.

Nya karensregler vid sjukdom

Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Regeringsförslag

Vid behov av ytterligare fördjupning och stöd kontakta
Knut Hessbo 070-5646978, knut.hessbo@gmail.com
 
Staffan Berggren 076-8177310
staffan.berggren@plastreparationsbolaget.se
 
Reino Fridh 070-8294596 reino.fridh@brconsult.se
 
Alfred Appelros  073-8483633 alfred@getsocial.se



Sammanfattning av
företagsstöd pga
Corona-influensan.

Bra platser att läsa mer på:

www.olofstrom.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se
www.regeringen.se
www.verksamt.se
www.skatteverket.se
www.polisen.se
www.forsakringskassan.se
www.av.se
www.tillvaxtverket.se
www.almi.se
www.regionblekinge.se
www.foretagarna.se
www.svensktnaringsliv.se
www.handelskammaren.com
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