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Samhällets stödpaket med anledning av Corona 
 
Här följer en aktuell sammanfattning kring samhällets stöd med anledning av 
Coronasmittan. 
 
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.skatteverket.se och samlingssidan 
www.verksamt.se . 
 
 
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter 
Under perioden 1 mars – 30 juni 2020 har endast ålderspensionsavgiften på 10,21% 
betalats på löner upp till 25 000 kr (max 30 anställda). Sista rapporteringen med 
nedsatt avgift är alltså den 12 juli. 
 
Egenavgifter för handelsbolag och enskilda firmor kommer sättas ned på årsbasis, 
och nedsättningen kommer motsvara beloppet man kunnat få som anställd. 
 
Någon förlängning av detta stöd har inte aviserats. 
 
 
Sjuklöneansvaret 
Staten går in och tar över sjuklöneansvaret under april till juli. Under augusti och 
september gäller en annan beräkning som beror på företagets procentuella 
sjuklönekostnad. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad 
sjukpenning för dag 1-14.  
 
Karensavdraget är slopat mellan 11 mars och 30 september, detta innebär att 
Försäkringskassan betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet (den anställde 
söker själv en schabloniserad ersättning hos Försäkringskassan).  
 
Vidare har läkarintyget under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffats. Den anställde 
kan därmed vara sjuk i  21 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren. 
 
 
Korttidsarbete/permittering av anställda 
Regelverket kring korttidsarbete löper som det ser ut just nu på året ut. 
Omfattningen har varierat mellan månaderna. Som det ser ut nu så gäller 80% 
nedsättning av arbetstiden under maj - juli. Resten av året är det maximalt 60 %. 
 
På Tillväxtverkets hemsida ( www.tillvaxtverket.se ) finns mycket information kring 
vem som omfattas, hur man söker och inte minst kring hur man rapporterar. Gör 
man fel här kan man bli återbetalningsskyldig! 
 

http://www.srfkonsult.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.verksamt.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
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Omställningsstöd 
Ett särskilt bidrag har införts för alla företag som tappat minst 30 % av omsättningen 
under perioden mars och april 2020 jämfört med motsvarande period föregående år 
om minskningen är orsakad av spridningen av covid-19.  
 
Ersättning ges med upp till 75 % av företagets fasta kostnader.  
 
På Skatteverkets hemsida finns information om vad som omfattas, hur man beräknar 
minskningen och hur man ansöker. 
 
Ansökan måste göras senast 31 augusti. 
 
 
Hyresnedsättning 
Avseende perioden april – juni har hyresvärdar med hyresgäster inom vissa 
branscher kunnat få hälften av en hyresrabatt upp till 50 % av hyran ersatt av staten. 
 
Ersättning kan man få om vissa formkrav uppfylls och om ansökan görs innan 31 
augusti. Mer information finns på Boverkets hemsida (www.boverket.se ). 
 
 
Anstånd med betalning till skattekontot 
Företagen kan sedan i våras få en likviditetsförstärkning via skattekontot genom 
anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och 
mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Detta innebär också att 
företagen som har betalt in skatt på sitt skattekonto för kan få skatten återbetald från 
Skatteverket. Anståndet avser tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under 
längst 12 månader. En förutsättning för att nyttja reglerna är att företaget inte har 
större skatteskulder, inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. 
 
Man söker anståndet via Skatteverkets hemsida. Under de första sex månaderna 
utgår ränta om 1,25 % på årsbasis och för månad 7-12 tillkommer en avgift på 
ytterligare 0,2 % per månad.  
 
 
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. 
 
 
Övriga likviditetsförstärkningar 
Det finns flera olika varianter av lån med statliga garantier. Kontakta din bank för att 
se om något kan vara aktuellt för ditt företag.  
 

http://www.boverket.se/

