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Detta dokument uppdateras löpande, senaste version hittar du på 
http://kro.se/content/krisstöd-i-coronatider 
Ändrad senast 200506/version 6.0  
 
Krispaket och akuta stöd 
Svenska regeringen och andra myndigheter har under våren 2020 ta fram krisstöd 
till företag med anledning av Corona-krisen. Det handlar bland annat om att 
kompensera för intäktsbortfall, stärka företagens likviditet genom att dra ner 
företagens kostnader samt att utöka möjligheterna för enmansföretag att få 
arbetslöshetsersättning. Det är bra och viktigt.  
 
Kulturdepartementet meddelade den 20 mars 2020 att det avsätts 500 miljoner 
kronor i akut stöd till kulturen. Krisstöd har beslutats också till medierna. 
Utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner har tidigarelagts i syfte att 
snabbt stärka deras likviditet. 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/  
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/arbete-inom-
kulturdeparatementet-med-anledning-av-nya-coronaviruset/  
 
Det är ännu inte helt klarlagt vilken roll Kulturrådet kommer att ha i fördelningen av 
det nya stödet men de arbetar nu (april 2020) med en analys av var pengarna kan 
göra störst nytta. 
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/krispaket-500-miljoner-kronor-till-
kulturen/  
 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-
budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/  
 
Konstnärsnämnden har bra information samlat här. 
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden  
 
Skatteverkets samlade information till företagare  
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforet
agmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html  
 
 
 
 
  

SNABBA TIPS FÖR DIG MED ENSKILD FIRMA FÖR ATT ÖKA LIKVIDITETEN 
•  Få skatteåterbäring genom att göra en avsättning till periodiseringsfond  
• Ändra preliminärskatten genom att lämna en ny preliminär 
inkomstdeklaration för 2020 
• Notera också de sänkta egenavgifterna under mars-juni 2020 
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KRISSTÖD TILL KULTUREN  
 
Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor till yrkesverksamma konstnärer i 
form av krisstipendier och Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet 
till kulturen. Hos Konstnärsnämnden kan yrkesverksamma konstnärer söka 
ersättning för inställda konstnärliga uppdrag som medfört ett intäktsbortfall på 
15 000, 30 000 eller 50 000 kr. Senast dag för ansökan är den 12 maj. Hos 
Kulturrådet kan konstnärligt verksamma aktörer (t.ex. konstnärskollektiv) söka 
ersättning för inställda eller framflyttade kulturevenemang. Senaste dag för ansökan 
är 11 maj.  
 

Nedan görs ett kort sammandrag av vilka som kan få ersättning och för vad, men för 
att få en fullständig bild måste du också läsa den information som finns hos resp. 
myndighet. Båda myndigheters stöd grundar sig på Förordning om statligt stöd för 
kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen 
av sjukdomen covid-19   

Konstnärsnämndens krisstipendium  

När ansöka?	(OBS! Senast den 14 maj 2020) 
Ansökan om krisstipendium kan ske senast den 12 maj 2020. Beslut fattas i juni för 
att kunna betalas ut före midsommar. Det är inte säkert att alla som ansökt och har 
rätt till krisstöd kan få stödet, om pengarna inte räcker kan prioriteringar behöva ske 
utifrån ekonomiskt behov och utifrån omfattning av den konstnärliga 
verksamheten. Beslutet går inte att överklaga. 

Närmare information här. https://www.konstnarsnamnden.se/krisstipendium 

Vilka kan söka? 
Hos Konstnärsnämnden går det att söka s.k. Krisstipendium för yrkesverksamma 
konstnärer och som till följd av Coronakrisen drabbats av uteblivna intäkter på 
grund av att ett ”konstnärligt uppdrag” ställts in. Uppdraget ska ha varit 
överenskommet senast den 29 mars 2020 och ska ha varit inplanerat att genomföras 
någon gång under perioden 12 mars – 31 augusti 2020. Överenskommelsen/avtalet 
ska kunna styrkas med kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat.  
 
Krisstipendium kan inte fås av de som  
- under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, 10-årigt långtidsstipendium eller 
femårigt arbetsstipendium.  
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- erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassan under den period som 
intäktsbortfallet avser. 
- Är/var studerande på mer än 50 % under perioden du söker krisstipendium för. 
- Har/hade en heltidsanställning under perioden du söker krisstipendium för, detta 
inkluderar anställning i Musik-, Teater- och Dansallianserna 

Vilken typ av uppdrag? 
Det inställda uppdragen ska vara kopplat till den konstnärliga verksamheten och kan 
vara föreställningar, workshops, konserter, utställningar, konstnärssamtal med 
mera. Stödet omfattar inte potentiell utebliven försäljning. Se Kulturrådets stöd för 
den typen av intäktsbortfall.  

Hur mycket? 
Det går att söka krisstöd med beloppen 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 
kronor motsvarande de intäktsbortfall det uteblivna uppdraget ha medfört och ska 
kunna styrkas med avtal, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller 
annat. Eventuella prioriteringar kommer att ske utifrån framför allt ekonomiskt 
behov, inte utifrån sökt belopp.  

Kulturrådets stödpaket 
Kulturrådet fördelar stöd för kulturevenemang som ställts in inställda eller skjutits 
upp till följd av covid-19. De kulturevenemang som omfattas är evenemang i Sverige 
med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, 
scenkonstföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande 
kulturevenemang.  
 
Evenemanget ska ha varit anordnat för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft 
tillträde till det och skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 (och kommer inte heller 
kunna hållas före det datumet). Evenemanget ska ha varit offentliggjort eller 
fastställt i en plan för verksamheten. 
 
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-utstallningar-
forelasningar-och-liknande-evenemang/ 
 
Se mer detaljerade Riktlinjer här. 
https://www.kulturradet.se/globalassets/start/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-
kultur-utstallningar-forelasningar/stodpaket-kultur-utstallningar-forestallningar-
dokument/kulturradets-riktlinjer-for-statligt-stod-for-kulturevenemang-med-
anledn.pdf  
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När ansöka?	(OBS! Senast den 11 maj 2020!) 
Stödet för inställda och uppskjutna utställningar, föreläsningar och liknande 
evenemang kan sökas senast den 11 maj 2020. Mer information om stödet till 
scenkonstföreställningar (kan sökas senast den 12 maj) och konserter (senast 13 maj) 
finns på Kulturrådets webbsida. Se länk ovan. 
 
Vilka kan söka ersättning? 
Stödet kan också sökas av konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha 
medverkat i ett kulturevenemang. Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller 
enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller 
arrangerar professionell kulturverksamhet. 

En konstnärligt verksam aktör är en juridisk person eller en enskild näringsidkare 
som är: 

• professionellt verksam inom de konstnärliga yrkena, 
• medverkar i ett kulturevenemang,  
• inte faller inom annan myndighets ansvarsområde. 

Exempel på konstnärligt verksam aktör: musikgrupp, teaterensemble, 
konstnärskollektiv, fri dansgrupp. OBS! Stöd till enskilda konstnärer kan sökas från 
Konstnärsnämnden, se ovan. 

Stödet kan sökas också av arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, 
utställningar, föreläsningar eller andra liknande kulturevenemang, dock inte de som 
tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom 
kultursamverkansmodellen. En arrangör är en juridisk person eller enskild 
näringsidkare som presenterar ett kulturevenemang för allmänheten. Exempel på 
arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, 
bokhandlare och liknande. 

Men även bland de som är berättigade till stöd kommer prioriteringar ske eftersom 
medlen är begränsade. Medlen kommer att fördelas till en mångfald av kulturella 
uttryck. Hänsyn kommer att tas till de sökandes behov av ekonomiskt stöd och att  
 
För vad kan du få bidrag? 
Du kan söka stöd för intäktsbortfall eller merkostnader som uppkommit på grund av 
att kulturevenemang i Sverige ställts in eller skjutits upp med anledning av 
spridningen av covid-19. Stöd ska i första hand lämnas för intäktsbortfall som direkt 
relaterar till det kulturella innehållet i de inställda evenemangen, så som utebliven 
biljettförsäljning och försäljning av konstnärliga produkter för kulturevenemanget.  
Indirekt intäktsbortfall så som försäljning av andra produkter eller intäkter från 
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försäljning av mat och dryck kan i särskilda fall beaktas.  Avdrag ska göras för 
minskade kostnader som är en följd av att evenemanget har ställts in, kostnader som 
kunde ha undvikits när evenemanget ställdes in samt annat offentligt stöd och andra 
ersättningar som ges med anledning av att evenemanget har ställts in. Stöd kan få för 
högst 75 procent av sådant intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 miljon 
kronor. 
 

DIREKT VERKSAMHETSSTÖD 

Omställningsstöd (Nytt!) 

Den 30 april meddelade Regeringen ett s.k. omställningsstöd till företag 
och organisationer som har F-skatt. Det ska betalas ut av Skatteverket. 
Förhoppningen är att det kan träda i kraft den 1 juli 2020.  Storleken på stödet 
kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft under 
mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 och varierar från 22,5 till 75 
procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. 

För att ta del av stödet krävs 

- att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste 
räkenskapsåret och 

- att det s.k. omsättningstappet är minst 30 procent. Beräkningen görs genom att 
omsättningen mars och april 2020 jämförs med mars och april 2019.   

Konstnärernas riksorganisation följer utvecklingen och innehållet av det här stödet 
och återkommer med information löpande.  

Se Regeringens pressmeddelande 
här. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-
baserat-pa-omsattningstapp/ 

Tillfällig hyresrabatt  

Hur mycket i stöd, när och hur? 
Om hyresgäst och hyresvärd, före den 30 juni 2020, avtalar nedsatt hyra för 
perioden 1 april – 30 juni 2020, kan hyresvärden kan sedan ansöka hos 
Länsstyrelsen om kompensation för högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran, 
max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.   
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Vilka branscher får stöd? 

Stödet gäller bara för s.k. utsatta branscher. Boverket har förklarat att hyresgästen 
under perioden 1 april – 30 juni 2020 måste ha varit verksam inom någon av de 
branscher som omfattas av stödet. Det finns inget krav på att hyresgästen ska ha 
varit registrerad ett visst datum. 

I Förordningen listas de branscher som omfattas av stödet med sina SNI-koder (se 
mer om detta nedan);  
 

Här de branscher (SNI koder) som omfattas: 
451, 454, 472-477, 478, 551-553, 559, 561-563, 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 
82.300, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119-93.120, 
93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.021-96.022, 
96.040 och 96.090. 

 
Med på listan är Litterärt och konstnärligt skapande (90.030), Specialiserad 
butikshandel med konst samt galleriverksamhet (47.783), Artistisk verksamhet 
(90.010), Stödtjänster till artistisk verksamhet (90.020), Drift av teatrar, konserthus 
o.d. (90.040) samt Museiverksamhet (91.020). 
  

Under gruppen ”litterärt och konstnärligt skapande” (90.030) anges att den omfattar 
- verksamhet som utövas av enskilda konstnärer t.ex. skulptörer, målare, tecknare, gravörer, 

etsare o.d. 
- verksamhet som utövas av enskilda författare, för alla ämnen inklusive romanförfattande, 

tekniskt författande (faktaböcker) o.d. 
- verksamhet som utövas av oberoende journalister 
- restaurering av konstverk t.ex. målningar o.d. 
 
Den omfattar dock inte 
-tillverkning av statyer, utom original, jfr 23.709 
- restaurering av orglar och andra historiska instrument, jfr 33.190 
- film- och videoproduktion, jfr 59.110, 59.120 
- restaurering av möbler (utom för museiändamål), jfr 95.240 
- teknisk dokumentation t.ex. manualer, jfr 71.12 
 
Här närmare info om t.ex. om 90.030 ”Litterärt och konstnärligt skapande” 
http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=5&snikoll=koll&sni
kod=90030&sok=Sök 

 
Här närmare info om de olika SNI koderna samt exempel.  
http://www.sni2007.scb.se/default.asp 
 
Vad har ditt företag för SNI-kod? 
Se här https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/sni-kod_info 
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Vem kan söka?   
Hyresvärdar som kommit överens om rabatterad hyra under perioden 1 april till och 
med 30 juni 2020 med lokalhyresgäst i bransch som listas i Förordningen, kan från 
den 1 juli fram till den 31 augusti 2020 ansöka hos Länsstyrelsen om kompensation. 
Boverket kommer att ta fram blanketter för ansökan. Statliga myndigheter och 
Statens Fastighetsverk kan inte få detta stöd.  

Hyresvärden kan vara en kommun, ett företag, en förening eller en privatperson. 
Stöd kan beviljas också till den hyresvärd som hyr ut i andrahand. Det är då 
hyresförhållandet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen som 
prövas och den verksamhet som andrahandshyresgästen bedriver ska vara en utsatt 
bransch (listad SNI-kod).  Stödet beviljas förstahandshyresgästen, som då innehar 
rollen som ”hyresvärd”. Se länk nedan till Boverkets svar på frågor nedan. 

 
Länkar  
 
Här samlad information https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-
branscher.html  
 
Mycket bra och detaljerad information från Boverket. 
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-
rabatt-pa-hyran/?tab=fragor-svar  

Förordning (2020:237) som anger villkoren för tillfälliga statliga hyresstödet. Se 
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-04/SFS2020-
237.pdf  

Regeringens pressmeddelande 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-
rabatt-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/   
 

Periodisera 2019 års vinst 

Det har tillfälligt införts en möjlighet för enskilda näringsidkare och fysiska personer 
som är delägare i svenska handelsbolag att i sin deklaration 2020 sätta av mer till 
periodiseringsfond än vad som i vanliga fall är möjligt.  Företagaren får göra ett 
avdrag med 100 procent av vinsten, begränsat till en miljon kronor. Den avsättning 
som görs enligt den tillfälliga bestämmelsen ska återföras till beskattning senast i 
deklarationen 2026, det vill säga det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår 
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avsättningen gjordes. Avsättningen enligt den tillfälliga bestämmelsen gör du i NE-
bilagan ruta R34.  
 
Det gör att många får tillbaka preliminärskatt som de betalats under 2019. Poängen 
är att de företag som gjort vinst under 2019 men räknar med förlust under 2020 ska 
kunna kvitta/delkvitta mellan åren och därav få lägre skatt. Förslaget bedöms leda 
till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor. 

 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsv
erksamhet/periodiseringsfond.4.361dc8c15312eff6fd2b8f2.html  

Arbetslös företagare? 
Om du som företagare inte ser någon möjlighet att fortsätta din verksamhet, i vart 
fall under en period, kan du genom att vilandeförklara, eller i värsta fall avsluta till 
företag, ha rätt till arbetslöshetsersättning. En s.k. grundersättning gäller från den 
dagen då du anmäler dig som arbetslös och fyller i ett arbetsintyg om att ditt företag 
är avslutat eller vilande. 
 
Har du varit medlem i en a-kassa i tre månader före det att du anmäler dig som 
arbetslös (särskilda regler under 2020) har du rätt till en ersättning som grundar sig 
på taxerad inkomst i verksamheten.   
 
Se mer här http://www.kro.se/content/mer-om-arbetslöshetsersättning-arbetslös-
och-kassa 
 
 

KOSTNADER FÖR ANSTÄLLDA 

Kompensation för sjuklönekostnader i maj-juni 2020 
 
Arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden för 
månaderna april och maj 2020. Arbetsgivaren behöver inte ansöka särskilt utan det 
räcker med att redovisa utbetald sjuklön under april och maj i 
arbetsgivardeklarationen. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till 
Försäkringskassan som därefter skyndsamt betalar ut ersättningen till arbetsgivaren. 
 
Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 
1-14.  
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Slopat karensavdrag 
 
Tillfälligt slopad karensen gäller från och med 11 mars 2020. Ansökan om 
sjukpenning görs som vanligt på Mina Sidor varefter Försäkringskassan betalar ut 
ersättning utan karensavdrag. 
Se här för Försäkringskassans information. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler  

Säga upp personal?  
En anställd kan endast sägas upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl 
(saklig grund).  
Läs mer här: https://www.verksamt.se/driva/anstalla/uppsagning  

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) 

Korttidsarbete regleras i Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och kan 
användas när ett företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att 
något oväntat händer.  

I praktiken innebär korttidsarbete att anställda går ner i arbetstid med 20, 40 eller 
60 procent under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger 
ekonomiskt stöd upp till 90 procent av heltidslönen. Under maj, juni och juli 2020 
utökas stödet till att omfatta en nedsättning upp till 80 procent av arbetstiden.  

Bidraget ges i sex månader, med möjlig förlängning i tre månader. Arbetsgivaren 
betalar ut lön och får sedan bidrag från staten för den del av lönen som avser den 
nedsatta arbetstiden. Om arbetstagare arbetar mer än den tid som stödet avser blir 
arbetsgivaren återbetalningsskyldig.  

Tillfälliga svårigheter? 

Stöd kan sökas av arbetsgivare vars företaget drabbats av tillfälliga och allvarliga 
ekonomiska svårigheter som inte rimligen hade kunnat förutses, som är orsakade av 
ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets 
verksamhet. Tillväxtverket har i sin information angett utmaningar “i kölvattnet av 
covid-19” som exempel på sådana svårigheter.   
 
Arbetsgivaren måste först ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för 
arbetskraft, till exempel genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd 
och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. 
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Vilka företag omfattas? 
 
Korttidsarbete gäller för de företag som är registrerade som arbetsgivare hos 
Skatteverket (undantaget vissa offentliga aktörer). Det gäller också för innehavaren 
av ett aktiebolag om hen är anställd i den egna verksamheten och företaget är 
registrerat som arbetsgivare. 
 
Företagare med enskild firma omfattas däremot inte av möjligheterna till 
korttidsarbete då hen inte kan vara anställda i den egna verksamheten och företaget 
därmed inte är en sådan arbetsgivare som bestämmelserna kräver.  Den enskilda 
firman kan inte heller anställa make/maka, sambor eller barn (om de är under 16 år) 
även om de är delaktiga i verksamheten.  

Avtal med de anställda 

Det är arbetsgivaren som tar beslut om både införande och avslut, men arbetsgivaren 
kan inte ensidigt bestämma om korttidsarbete utan det krävs att det finns stöd i 
centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal med minst 70 procent av de anställda 
“på driftsenheten”. Avtalen kan gälla retroaktivt från 16 mars och ska innehålla vilka 
anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med. 
Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före 
Tillväxtverkets godkännande. 
 
Här Tillväxtverkets förslag till avtalsmall. 
https://tillvaxtverket.se/download/18.fc0f35c170f41ceaa55288a/1585218495125/M
all_Avtal%20om%20korttidsarbete.pdf  
 
Mer info finns hos Tillväxtverket.  
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-
19/korttidsarbete.html  
Extra stöd upp till 80 procent av lönen. 
https://tillvaxtverket.se/om-
tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/foerslag-till-aendringar-
gaellande-korttidsarbete-2991023  

Hur ansöka? 
Ansökan görs hos Tillväxtverket från den 7 april 2020, men stödet gäller redan från 
den 16 mars 2020 (dagen då förslaget lades fram). Ansökan är öppen under hela 
2020. Stödet ges i sex månader i följd med möjlighet att—inom en viss tid—ansöka 
om tre ytterligare månader.  
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Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det 
påverkar inte heller hur du ska redovisa i din arbetsgivardeklaration. Alla företag 
som har rätt till stödet kommer att få stödet. 
 
Här ansöker du. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-
covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html  

Ansökan kommer att ske i flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om 
preliminärt stöd.  Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med 
jämna mellanrum göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. 
  
Länkar: 
Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-
covid-19/korttidsarbete.html 
 
Skatteverket (Vem kan vara arbetsgivare?) 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivarregi
strering/registreradig.4.18e1b10334ebe8bc80003496.html 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 
Under fyra månaders tid, mars - juni 2020 sänks arbetsgivar- och egenavgifter. De 
nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020. 
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtsanktaar
betsgivaravgifterochegenavgifter.5.1c68351d170ce5545271209.html 
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Sänkta arbetsgivaravgifter 
Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar som du betalas 
ut under månaderna mars till och med juni 2020. Arbetsgivare behöver bara betala 
ålderspensionsavgiften (10,21%). Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för 
löner upp till 25 000 kronor/månad. Begäran om nedsättning görs genom att 
arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad avgift för 
först anställd”.  

Sänkta egenavgifter 
Motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare (och personer som är delägare i 
handelsbolag) ges genom sänkta egenavgifter. Det har utformats så att ingen annan 
avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som år 
2020 ligger under 100 000 kronor. Det är bra att göra en ny preliminär 
inkomstdeklaration för 2020. 

Ändra preliminärskatten  
Egenföretagare kan när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att 
inkomsterna under året kommer att bli lägre än vad de har uppgett tidigare. 
Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och den skatt som redan betalats in 
för mycket återbetalas. 

Ny preliminär inkomstdeklaration kan lämnas in hur många gånger som helst under 
året.  

https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradebiteradprelimi
narskattomforetagetdrabbasekonomisktavcorona.5.1c68351d170ce5545277c4.html?q
=corona  

 
 
 

LÅN 
 

Tillfälligt anstånd med skattebetalning (Lån från staten) 

Skatteverkets info här. 
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalli
gtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html  
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Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd 
med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Anståndet måste 
avse avgifter och skattför en tid någon gång mellan januari och september 2020.  
 
Det finns ingen begränsning när det gäller organisationsform. Även ideella 
föreningar och ekonomiska föreningar kan få anstånd. Alla skattebetalare som 
betalar de specifika skatterna och avgifterna kan beviljas anståndet, förutsatt att 
kraven om att de inte får ha misskött sin ekonomi med mera är uppfyllt.    
 
Reglerna föreslås gälla från den 30 mars 2020 och tillämpas retroaktivt. Det innebär 
att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt 
skattekonto i februari och mars för perioden från och med januari 2020 kan få 
skatten återbetald från Skatteverket. Betalningen kan skjutas upp i ett år från 
beslutsdatumet. På anståndsbeloppet tas en ränta är 1,25 procent per månad, plus en 
avgift på 0,3 procent per månad.  

Finansdepartementets bedömning är att räntan är lägre än de företagskrediter som lämnades före 
Corona utbrottet då räntorna var mellan 1–3 procent. Regeringen följer frågan om räntans storlek och 
kan komma att agera för att justera räntan om den nuvarande krisen får ett mer utdraget förlopp. 
Storleken på avgiften och räntan som tas ut på anstånden speglar statens så kallade kreditrisk, det vill 
säga den finansiella risk som staten tar i och med utlåningen. 

Se Skatteverkets info här. 

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalli
gtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html  

Företagsakuten, statlig lånegaranti för företag 
Många företag som drabbats ekonomiskt av coronaviruset är livskraftiga, men 
behöver snabbt förbättra sin likviditet. För att underlätta möjligheterna för sådana 
företag att få banklån har regeringen föreslagit en statlig kreditgaranti på upp till 70 
procent av lånebeloppet.  Det innebär att staten ersätter banken med upp till 70 
procent av den eventuella förlust som kan uppstå på det lån som garantin avser och 
delar därmed kreditrisken med bankerna. Det är Riksgälden som ställer ut garantin 
till bankerna.  

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag (SME), men det finns 
ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. SME 
är företag med färre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro, 
eller en balansräkning under 43 miljoner euro. Enmansföretag (s.k. mikroföretag) 
omfattas liksom alla branscher utom finansiella företag.  
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Här den EU-definition av SME som Riksgälden hänvisar till 
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-
definition_en  

Ränta och amortering? 
Företaget ansöker om ett lån med statlig kreditgaranti hos en bank som sedan gör en 
sedvanlig kreditprövning. Det är i kreditprocessen som det avgörs av om ett företag 
är livskraftigt. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag 
kan göras. Lånet löper med ränta, men i och med att staten tar huvuddelen av risken 
förväntas det få ett genomslag nedåt på den ränta som låntagaren ska betala till 
banken. Uppskov med ränta och amortering kan ges under de första 12 månaderna. 
Och det får vara amorteringsfritt under lånets hela löptid.  Låntagare kan också 
begära amorteringsfrihet på andra, befintliga lån hos den bank eller det kreditinstitut 
som ger ut lånet med kreditgaranti under den tid som kreditgarantin gäller. 
Garantierna gäller i upp till tre år och möjligheten att delta i garantiprogrammet 
gäller för lån som beviljas fram till 30 juni 2020. 

Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och 
rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinst uttagande annat än 
sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag. 

Se mer här. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-
sma-och-medelstora-foretag  
Riksgäldens information. https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-
och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/  
 

Almis brygglån 
Almi Företagspartner har av regeringen tillförts resurs- och kapitaltillskott på tre 
miljarder kronor i syfte att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela 
landet. 
 
Enligt Almis egen information kan bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige 
som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, ansöka om Almis 
Brygglån, möjliggjord av regeringens kapitaltillskott till Almis lånefond med 3 
miljarder kronor. 
 
Lånet ska ha förmånliga villkor med möjlighet till anstånd med amortering och ränta 
redan från start. Räntan sätts individuellt, för närvarande högst 4,95%. Lånet 
anpassas också beroende på om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. 
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Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar 
bärkraft även efter krisen. Lånet kombineras med rådgivning där låntagaren kan 
diskutera och simulera de effekter Corona krisen har på kassaflödet, resultat- och 
balansräkning.  
 
Se mer om Almis brygglån här. 
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/  
https://www.almi.se  
https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/ 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-
for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/  

Andra lånemöjligheter  

SEK och EKN 
Regeringen har beslutat att öka Svensk Exportkredits (SEK) låneram från 125 till 200 
miljarder kronor Pengarna kan användas till att ge ut både statsstödda och 
kommersiella krediter till svenska exportföretag.  
 
Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder 
och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att 
låna. 
För små och medelstora företag gäller nu bl.a. förbättrade möjligheter till 
rörelsekrediter, se mer här 
https://www.ekn.se/garantier/banker/rorelsekreditgaranti-mindre-foretag/  
 
Mer info här 
https://www.sek.se  
https://www.ekn.se/garantier/  
 

Riksbanken 
Riksbanken beslutade den 12 mars att låna ut upp till 500 miljarder kronor, det 
omfattar nu också vidareutlåna till enskilda firmor. Generösa villkor kommer att 
tillämpas.  
 
Så här skriver Riksbanken i sitt protokoll från möte den 6 april 2020. 

Det blir allt tydligare att coronapandemin ekonomiska effekter riskerar bli långvariga. När produktionen och 
efterfrågan fortsätter att sjunka, faller även företagens intäkter. Företagens behov av att låna pengar för att 
överbrygga den oroliga perioden ökar. Oron på̊ de finansiella marknaderna riskerar också̊ att leda till att 
bankernas kreditutbud till företag minskar, inte minst till små̊ och medelstora företag En betydande 
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kreditåtstramning för företagen skulle förstärka nedgången och öka risken för långvarigt negativa konsekvenser 
för produktionen och sysselsättningen i Sverige. Det finns därför skäl att motverka en utveckling där brist på̊ 
krediter orsakar en utdragen nedgång i ekonomin. En svagare efterfrågan i ekonomin kommer sannolikt att 
innebära att inflationen faller. Regeringen har nyligen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för 
lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Detta minskar bankernas kreditrisk för sådan utlåning, men för att 
företag och banker ska kunna dra nytta av de statliga garantierna måste bankerna också̊ ha möjlighet att 
finansiera en ökad utlåning. Lånebehovet kommer att kvarstå̊ under lång tid och kan ytterligare förstärkas. 

Mer info här. 
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-
pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/vidareutlaning-till-foretag-utvidgas-
till-enskilda-firmor/ 
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-
presentationer/20202/ingves-om-riksbankens-atgarder-for-att-mildra-
coronakrisens-effekter-pa-ekonomin/  
 
 

*** 


