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Alltid 

personligt



• Staten kan ge stöd när anställda går ned i arbetstid.

• Arbetsgivaren måste ha

• Kollektivavtal som medger korttidspermittering, eller

• Avtal med minst 70% av de anställda

• Arbetstidsminskning med 20%, 40% eller 60%

• Om ej kollektivavtal skall alla berörda ha samma minskningsgrad

• Möjligt att minska med 80% i maj, juni och juli

• Gäller endast anställda som tillhör svensk socialförsäkring

• Gäller alla anställda, även delägare och deras familjemedlemmar (kan dock ändras)

• Gäller endast kontant lön om maximalt 44 000 kr/månad

• Stöd i maximalt sex månader, kan förlängas med ytterligare tre månader

Enligt tillväxtverket kan utdelning under 2020 reducera slutligt stöd efter avstämningen
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Stöd vid korttidspermittering



Nivå Minskad 

arb tid

AT AG Stat Lön AT Kostn AG

1 20% 4% 1% 15% 96% 81%

2 40% 6% 4% 30% 94% 64%

3 60% 7,5% 7,5% 45% 92,5% 47,5%

4 80% 12% 8% 60% 88% 28%
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Stöd vid korttidspermittering



• Gäller endast enskilda näringsidkare och fysiska delägare i HB

• Den skattskyldige kan välja mellan:

• Avsättning av 100% av överskott upp till 1 Mkr

• Avsättning enligt huvudregeln med 30% av överskottet

• Brytpunkt för alternativ två: överskott om 3,33 Mkr

• Gäller inkomståret 2019
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Ökad avsättning till 
periodiseringsfonder



• Anstånd kan medges avseende inbetalning av 

• Innehållen preliminärskatt (på lön)

• Arbetsgivaravgifter

• Moms

• Anstånd medges för maximalt tre rapporteringsperioder

• (vid kvartalsrapportering max en period, årsrapportering av moms kan även få 
anstånd)

• Anstånd i maximalt ett år

• Särskild avgift om 0,2% av anståndsbeloppet per påbörjad månad

• Ingen anståndsavgift för de första sex månaderna

• ”Vanlig” anståndsränta om 1,25%

• Ansökan hos SKV fr o m 30 mars
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Anstånd med skatteinbetalning



• Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda

• Nedsättning på inkomst upp till 25 000 kr/månad/anställd

• Nedsättning av avgifterna till 10,21%

• Nedsättning i fyra månader (mars – juni)

• Underlag för nedsättning rapporteras i ruta 062 i individuppgiften

• Totalt underlag och avgifter i rutorna 487 och 497 i huvuduppgiften (görs automatiskt
vid on-line rapportering)

• För enskilda näringsidkare sänks egenavgifterna till 10,21% på överskott om 
maximalt 100 000 kr

• Gäller från 6 april
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Nedsättning av arbetsgivaravgifterna



• Gäller endast vissa branscher, t ex sällanköpshandel, hotell och restaurang

• Stöd till hyresvärdar som avtalar om nedsättning av den fasta delen av hyran

• Stödet uppgår till 50% av nedsättningen, dock maximalt 25% av ordinarie hyra

• Hyresvärden ansöker om kompensation hos Regionstyrelsen

• Gäller 2020
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Tillfälligt hyresstöd



• Försäkringskassan betalar sjukpenning för karensdag – gäller 11 mars – 31 maj

• Sjukanmälan som vanligt hos arbetsgivaren

• Den anställde ansöker retroaktivt om sjukpenning från Försäkringskassan

• Ersättning betalas med 700 kr, oavsett karensavdragets storlek

• Inget krav på sjukintyg från dag sju av en sjukskrivningsperiod – gäller från 13 mars

8

Slopad karensdag/krav på sjukintyg



• Arbetsgivare får ersättning för samtliga sjuklönekostnader för april och maj

• FK ersätter arbetsgivaren med det belopp som redovisats i ruta 499 i SKV 4786

• Ersättning utbetalas till skattekontot

• Första utbetalning efter 12 maj (för april)
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Staten tar sjuklönekostnader dag 2 - 14



• Gäller formellt alla SME utom finasiella företag men Riksgälden har satt upp villkor

• SME: Mindre än 250 anställda och omsättning under 50 MEUR/ balansräkning under 
43 MEUR  

• Staten lämnar lånegaranti på 70% avseende företags banklån upp till 75 Mkr, 25% av 
omsättningen 2019 eller 2 ggr bolagets lönekostnad

• Banken betalar en särskild garantiavgift till Staten (0,53% - 1,03%)

• Avgiftsnivån är beroende av hur banken riskklassificerat krediten

• Banken lämnar uppskov med räntebetalning de första tolv månaderna

• Amorteringsfritt i minst tolv månader

• Låntagaren kan kräva amorteringsfrihet på andra lån hos samma kreditgivare
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Statlig lånegaranti till SME



• Bolaget får inte lämna bonus eller rörlig lön till ledande befattningshavare

• Bolaget intyga att minst 20% av förlorade intäkter beror på Corona

• SME = Max 500 Mkr i omsättning, max 250 anställda eller max 40 Mkr i tillgångar

• Endast till långsiktigt livskraftiga bolag
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Riksgäldens krav för lånegaranti



• Vid beräkning av kvalifikationsperioden om tolv månader skall varje kvalificerande 
månad räknas som fyra månader. Full kvalificering uppnås således efter tre 
månaders arbete

• Arbete innan medlemskapet är kvalificerande (förutsatt att den infallit inom ramtiden, 
d v s tolv månader innan ansökan om ersättning)

• Arbetsvillkoret för rätt till ersättning sänks till antingen minst 60 hr/månad i sex 
månader, eller minst 40 hr/månad samt minst 420 hr totalt under sex månader

• Regeringen ges möjlighet att utfärda bestämmelser om grundbelopp (lägsta belopp
för dagpenning) samt ge undantag från femårsregeln för enskilda näringsidkare

• Gäller t o m 3 januari 2021

• Karensperioden (sex dagar) avskaffas för ansökningar som inkommer 30 mars 2020  
t o m 3 januari 2021
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A-kassa



• Ny möjlighet till tillfällig föräldrapenning (VAB) för föräldrar som måste vara hemma 
ifall skolan är stängd p g a Corona

• Ersättning betalas enligt en särskild beräkningsgrund (SGI * 87% * 80%)
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Tillfällig föräldrapenning vid stängda 
skolor



• Aktiebolag

• Möjligt för styrelsen att besluta om och inhämta fullmakter även om det inte står i 
bolagsordningen eller kallelsen

• Fullmaktsformulär kan läggas upp på bolagets website eller skickas till delägarna

• Möjligt för styrelsen att besluta om möjlighet att poströsta även om det inte står i 
bolagsordningen eller kallelsen

• Formulär för poströstning kan  läggas upp på bolagets website eller skickas till 
delägarna
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Underlättande för bolags- och 
föreningsstämmor



• Andra associationer (t ex ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar)

• Möjligt för styrelsen att besluta om och inhämta fullmakter även om det inte står i 
bolagsordningen eller kallelsen

• Fullmaktsformulär kan läggas upp på bolagets website eller skickas till delägarna

• Möjligt för styrelsen att besluta om möjlighet att poströsta även om det inte står i 
bolagsordningen eller kallelsen

• Formulär för poströstning kan  läggas upp på bolagets website eller skickas till 
delägarna
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Underlättande för bolags- och 
föreningsstämmor



?
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Frågor



• Anders Lagerholm

anders.lagerholm@skeppsbronskatt.se

0736 40 91 99

• Amanda Östlund

amanda.ostlund@skeppsbronskatt.se

0736 40 91 38

• Carl Östlund

carl.ostlund@skeppsbronskatt.se

0736 40 91 74
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Kontaktuppgifter
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