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Regeringens stödpaket med anledning av Corona 
 
Här följer en sammanfattning kring regeringens förslagna stöd med anledning av 
Coronasmittan. 
 
Observera att många av förslagen ännu inte är beslutade i Riksdagen. En 
bedömning är dock att merparten kommer gå igenom i nuvarande utformning. 
 
Texten är delvis hämtad från vårt branschförbund, Srf konsulterna, på deras hemsida 
www.srfkonsult.se finns mer information. 
 
Andra bra hemsidor att läsa vidare på är www.tillvaxtverket.se , www.skatteverket.se 
och samlingssidan www.verksamt.se  
 
 
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter 
För mindre företag, föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp 
till 30 anställda och omfattar den del av lönen för den anställde som inte överstiger 
25 000 kronor per månad. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21% ska betalas 
under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär en sänkt kostnad med 
upp till 5 300 kr per anställd och får omedelbart genomslag då inbetalningen den 12 
april sätts ned. Skatteverket har inte hunnit beskriva hur detta ska hanteras. 
 
Egenavgifter för handelsbolag och enskilda firmor sätts enligt förslaget ner på 
motsvarande sätt. Här blir det en lite krångligare beräkning på årsbasis. Det man kan 
göra nu är dock att justera F-skatten för att få bättre likviditet omedelbart. 
 
 
Sjuklöneansvaret 
Staten går in och tar över sjuklöneansvaret under april och maj, det vill säga under 
två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad 
sjukpenning för dag 1-14. Karensavdraget har sedan tidigare beslutats att det ska 
slopas mellan 11 mars och 31 maj, genom att staten betalar ut sjukpenning för första 
dagen i sjukfallet. Försäkringskassan ser nu över hur detta ska hanteras i praktiken. 
Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden 
tillfälligt avskaffas. Den anställde kan därmed vara sjuk i upptill 14 dagar utan att 
behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren. 
 
 
Korttidsarbete/permittering av anställda 
Arbetsgivarens kostnad ska minskas med kraftigt utökad subventionsgrad. Det är en 
variant av det tidigare lagda förslaget om korttidsarbete. Förslaget om korttidsarbete 
(tidigare kallat korttidspermittering) föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 
2020 men tillämpas från och med den 16 mars. 
 
Möjligheten till korttidsarbete kommer enligt det nya förslaget även att omfatta ägare 
och närstående till ägare. Systemet kommer att omfatta alla företagsformer förutom 
enskilda näringsidkare.  
 

http://www.srfkonsult.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.verksamt.se/
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Innebörden är således att företaget minskar på arbetstiden för de anställda, 
kostnaden minskar rejält för företaget och den anställde för behålla en stor del av 
lönen upp till 44 000 kr i månaden. 
 
Nedsättningen sker i fasta intervall och förutsätter kollektivavtal eller skriftligt avtal 
med 70 % av de anställda.  
 

 
 
På Tillväxtverkets hemsida finns både förslag på avtal samt mycket information kring 
tillämpning. Företaget får inte vara på obestånd vid ansökan. 
 
 
Anstånd med betalning till skattekontot 
Företagen kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot genom anstånd med 
betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som 
redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget innebär att också att företagen som 
har betalt in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från 
Skatteverket. Anståndet avser tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under 
längst 12 månader. En förutsättning för att nyttja de nya reglerna är att företaget inte 
har större skatteskulder, inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. 
 
Anståndet är i senaste paketet utökat med företag som har årsmoms. Moms som 
redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska 
omfattas av förslaget. Förslaget träder i kraft den 30 mars men kommer gälla 
retroaktivt för förra årets momsinbetalningar. Det innebär en möjlighet att skjuta på 
den skatteinbetalning avseende 2019 som ska betalas in under våren. 
 
Rutinerna för denna process är inte helt klart, det finns en blankett på Skatteverkets 
hemsida, men det kommer förhoppningsvis även en elektronisk ansökan inom kort. 
Troligen kommer kostnaden motsvara en årsränta på drygt 6 % och det är 
fortfarande oklart kring personligt ansvar under och efter anståndsperioden. 
 
Mer information finns på Skatteverkets hemsida. 
 
  



      

 

3(3) 

 
 
Skatt kan kvittas via periodiseringsfonder 
För egenföretagare, enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i 
svenska handelsbolag, ändras enligt förslaget reglerna om periodiseringsfonder. De 
nya reglerna innebär att upp till 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 
efter begäran får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. 
Detta kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster inom sex år utan ränta. 
Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalt under 2019. 
 
 
Ändrad/nedsatt F-skatt 
För alla företagsformer är det enkelt och viktigt att justera den löpande F-skatten 
utifrån de nya förutsättningarna. Detta avser både 2020 års beräknade inkomst och 
fram till 30 juni återbetalning av inbetald F-skatt för 2019. 
 
Ansökan görs enklast via Mina sidor på Skatteverkets hemsida. 
 
 
Vilande företag 
Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att 
företag endast får läggas vilande en gång under fem år. 
 
 
Hyressänkningar för utsatta branscher 
Ett stöd för att underlätta och påskynda möjligheten för företag med stora svårigheter 
på grund av coronaviruset att få lägre hyror föreslås att införas. Det gäller för företag i 
utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra 
verksamheter. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 
50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för 
perioden 1 april – 30 juni.  
 
Här är tipset att snarast inleda en diskussion med hyresvärden för att nå en 
överenskommelse kring nedsättning som då till hälften betalas av staten. 
 
 
Statlig lånegaranti i ny företagsakut 
Regeringen har för avsikt att inrätta en statlig företagsakut då det i dagsläget är svårt 
att få lån från bankerna. Staten tar större delen av risken istället för bankerna vilket 
ger företagen nya möjligheter att få låna. Staten garanterar 70 procent av nya lån 
från bankerna till företag som bedöms livskraftiga men som drabbats ekonomiskt av 
coronaviruset. En garantiavgift tillkommer vars storlek är beroende av bankens 
riskklassning av företaget. Åtgärden är riktad mot framförallt små och medelstora 
företag. Taket är 75 Mkr per företag. 
 
Det blir en variant av företagsakut som fanns på 90-talet och Riksgäldskontoret 
kommer att administrera garantin. Beviljade lån kommer att ha en löptid på upptill tre 
år och man slipper betala ränta de första 12 månaderna. Företag kan ansöka om ett 
lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank. 
 


