United support
Stöd för företagare med anledning av covid-19
I samarbete med Tranås United har vi på WSA i Jönköping sammanfattat vilka stöd som finns
tillgängliga för dig som företagare i anledning av Covid-19 pandemin. Kortfattad information samt
länkar till mer information finns under respektive stöd.
Regeringen föreslår och antar löpande nya regler avseende stöd för företagare. För att informationen
ska vara så aktuell som möjligt, kommer informationen häri att uppdateras varannan vecka, senaste
uppdatering skedde den 3 maj 2021.
Har du ytterligare frågor, erbjuds du som medlem i Tranås United 20 minuter kostnadsfri konsultation
med jurist. Kontakta i så fall någon av personerna nedan.

Oscar Creutz
Biträdande jurist i Jönköping
036 - 35 12 16
Oscar.Creutz@wsa.se
Björn Lind
Advokat och delägare i Jönköping
036 - 35 12 13
Bjorn.Lind@wsa.se
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969640-0523, jonkoping@wsa.se, www.wsa.se

Nedstängningsstöd
Regeringens planerade nedstängningsstöd ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin
verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet täcker
upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Förslaget har skickats ut på
remiss av Finansdepartementet.
Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/finansdepartementetremitterar-forslaget-till-nedstangningsstod/
Information om ansökan/status: På remiss – ej i kraft
Omsättningsstöd
Gäller för enskilda näringsidkare samt handelsbolag
Det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40
eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90
procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod.
Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är
utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda
näringsidkare.
Mer information för enskilda näringsidkare: https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/
Mer information för handelsbolag: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringensarbete-med-coronapandemin/omsattningsstod-till-handelsbolag-med-minst-en-fysisk-person-somdelagare/
Information om ansökan/status: Ansökan görs hos länsstyrelsen, i Jönköping via boverket på
https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/
Omställningsstöd
Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent
beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om. Den maximala så kallade subventionsgraden,
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det vill säga storleken på stödet, är mellan 70-90 procent av företagets fasta kostnader eller icketäckta fasta kostnader. Stödet har förlängts och förstärkts vid flera tillfällen. Regeringen har infört eller
aviserat att det ska kunna användas för perioder mellan mars 2020 till och med juni 2021. Det finns
även ett förstärkt omställningsstöd som kan användas av företag som påverkas särskilt av vissa
restriktioner.
Mer information på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/omstallningsstod-mars-till-oktober2020/
Information om ansökan/status: För perioderna mars 2020 till april 2021 finns stöd. Regeringen har
fått godkänt av EU att förlänga stödet t.o.m. april 2021.
Följande är sista ansökningsdag för respektive period.


Juni och juli 2020.
-



Augusti till oktober 2020.
-



30 juni 2021.

Maj 2021
-



30 juni 2021.

April 2021.
-



30 april 2021.

Mars 2021.
-



30 april 2021.

Januari och februari 2021.
-



30 april 2021.

November och december 2020.
-



17 maj 2021.

Okänt, inväntar godkännandet från EU

Juni 2021
-

Okänt, inväntar godkännandet från EU

Ansökan görs hos Skatteverket på
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarocho
ffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html.
Mer information om förlängt omställningsstöd till särskilt drabbade företag:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forlangt-omstallningsstod-till-sarskilt-
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drabbade-foretag/
Information om ansökan/status: Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så
snabbt som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före
ikraftträdandet.
Korttidspermittering/stöd för korttidsarbete
Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får
ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets
personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och
arbetstagare vara överens om det. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och
systemet har både förstärkts och förlängts med vissa tillkommande förändringar i villkoren. Det
nuvarande stöder gäller fram till och med 30 juni 2021.
Mer information på: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kringcoronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.html
Information om ansökan/status: Ansökan görs hos Tillväxtverket på
https://minansokan.se/ma2020client/#/my-pages/business
Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag infördes ett hyresstöd för perioden april-juni 2020. Regeringen
har beslutat om stöd även för januari-mars 2021, och aviserat om en ny stödperiod för april-juni 2021.
Stödet innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher kan söka
stöd för att kompensera en del av nedsättningen. För perioden april-juni 2020 gavs kompensation
med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga
fasta hyran. För första och andra kvartalet 2021 förstärks stödet så att kompensation ges med 50
procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran.
Mer information: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-medcoronapandemin/tillfallig-rabatt-for-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/
Information om ansökan/status: Hyresstöd för perioden 1 januari till och med den 31 mars träder i
kraft och kommer att gå att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni. Regeringen
har aviserat att hyresstödet avses förlängas till att även omfatta andra kvartalet 2021. Regeringen
avser återkomma med ytterligare information så snart som möjligt. Utgångspunkten är att den
förlängningen kommer att följa utformningen av hyresstödet för perioden januari-mars.
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Ansökan görs hos Länsstyrelsen Jönköping: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
I syfte att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag under pågående pandemi ersätter
staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Samtliga
egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas.
Mer information: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inomsjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
Information om ansökan/status: Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga
arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på
företagets skattekonto. Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller i
nuläget till den 30 april 2021. Förslag finns för att förlänga stödet till den 30 juni 2021, ej ännu
antaget.
Anstånd med skatteinbetalningar
Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det
gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin
likviditet. Anstånden infördes den 30 mars 2020. De har successivt förstärkts och förlängts, bland
annat på så sätt att företagen kan ansöka om anstånd för fler månader.
Förslaget om att ytterligare utöka företagens möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar har
godkänts av riksdagen och regeringen har nu utfärdat lagen. De nya reglerna innebär att anstånd ska
kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till.
Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Det trädde i kraft 26 april 2021.
Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/anstand/
Information om ansökan/status: Ansökan görs hos Skatteverket på
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/tillfalligtanst
andmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html
Statlig lånegaranti till små och medelstora företag
För att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika
nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem har regeringen infört det statliga
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kreditgarantiprogrammet Företagsakuten. Programmet innebär att staten garanterar 70 procent av
nya lån som bankerna ger till företagen. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur
lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin
långivare/bank. Regeringen presenterade programmet i mars 2020, och i januari 2021 beslutade man
om en förlängning t.o.m. juni 2021.
Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/statlig-lanegaranti-till-sma-ochmedelstora-foretag/
Information om ansökan/status: Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att
vända sig till sin långivare/bank.
Skattereduktion för investeringar i inventarier
Med en tillfällig skattereduktionen får företagen incitament att tidigarelägga och öka investeringarna.
Det kan bidra till återhämtningen av ekonomin, men också påskynda omställningen. Enligt förslaget får
den som under kalenderåret 2021 investerar i sin näringsverksamhet genom att anskaffa inventarier
rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt.
Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/forslag-till-skattereduktionfor-investeringar-pa-remiss/
Information om ansökan/status: Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och
lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget är just nu på remiss och alltså ännu ej
beslutat.
Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga
För att motverka pandemins negativa konsekvenser för unga på arbetsmarknaden sänks
arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar från 31,42 till 19,73 procent. Förslaget underlättar för företag
att behålla och nyanställa personal och möjliggör en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade
branscherna som anställer många unga.
Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/sankta-arbetsgivaravgifterfor-unga-tidigarelaggs/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifterfor-unga-juni-augusti-2021/
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Information om ansökan/status: Ligger för beslut i riksdagen och ska tillämpas retroaktivt på
ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna föreslås upphöra att gälla vid utgången
av mars 2023.
Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda
Under 2020 fanns det en möjlighet för företag att skattefritt ge gåvor till anställda upp till ett värde på
1 000 kr per anställd. Skattefriheten ska ligga kvar även i år men beloppsgränsen fördubblas till 2 000
kr under 2021.
Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/forlangning-av-slopadformansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/
Information om ansökan/status: Riksdagen har godkänt förslaget och regeringen har utfärdat den nya
lagen så att den träder i kraft 1 maj 2021. De nya reglerna kommer att kunna tillämpas retroaktivt från
1 januari i år.
Jönköping, den 3 maj 2021

Björn Lind

Oscar Creutz
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