Tranås 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. Listan är inte uttömmande.
Efter det att flera stöd avskaffats har Omikron lett till höga smittotal och nya restriktioner under
vintern 21/22. Därför har regeringen aviserat att vissa stöd ska återinföras.
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 när
det är nödvändigt, senaste uppdatering skedde den 19 januari 2022.
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
Advokat
036 - 35 12 16
Oscar.Creutz@wsa.se
Björn Lind
Advokat och delägare
036 - 35 12 13
Bjorn.Lind@wsa.se

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB
Vaggerydsgatan 1, Box 684, 551 19 Jönköping, Sweden, Tel +46(0)36-35 12 00
Org.nr 969640-0523, jonkoping@wsa.se, www.wsa.se

1

AKTUELLA STÖD OCH ÄNDRINGAR

1.1

OBS RETROAKTIV MÖJLIGHET ATT GÖRA AVSTÄMNING (även om man tidigare
fått avslag)

Tillväxtverket har fått mycket kritik för sin hantering av avstämningar och regeringen har
hörsammat den kritiken och genomför nu nya bestämmelser. Dessa bestämmelser går ut på att
företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en
ny anmälan om avstämning. Företag som fått ett återkrav och betalat det ges därmed möjlighet
att få tillbaka de återbetalade pengarna och företag som har fått beslut om återbetalning men
inte återbetalat, får en möjlighet att behålla det utbetalda stödet. Tillväxtverket radar upp
kraven för ny avstämning enligt nedan.





Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.
- Det omfattar alltså även företag som bedömts vara återbetalningsskyldiga så tidigt
som den första stödperioden under våren 2020.
Anmälan om att du vill göra en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari–2 maj
2022.
- Det är viktigt att inte missa dessa datum, det kommer sannolikt inte en tredje chans
att göra avstämningen.
Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft.
- Beslutet ska alltså inte längre vara möjligt att överklaga. Detta innebär att de som
har överklagat sitt beslut, men ännu inte fått besked, måste invänta det slutliga
beslutet från förvaltningsrätten eller kammarrätten. För det fall sådant beslut inte
kommer i närtid går det också bra att återkalla sitt överklagande vad avser den
delen som avslagits på den aktuella grunden. OBS! Se till att inte vänta för länge, då
avgörande eller avskrivningsbeslut efter återkallelse måste ske i god tid för att
hinna göra avstämningen innan den 2 maj 2022.

Mer information finns här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stodkring-coronakrisen/korttidsarbete/efter-beslut/ny-anmalan-om-avstamning.html
1.2

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.
Hittills har inte den sortens beslut om nedstängning fattats.
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Mer information:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/finansdepartementet-remitterarforslaget-till-nedstangningsstod/
1.3

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.
Åtgärden gällde till den 30 september 2021.
Den 17 december 2021 meddelade regeringen att omsättningsstöden återinförs för december
månad. Stöden söks retroaktivt och kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen
avser att överlämna till riksdagen i januari 2022.
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-personsom-delagare/
Information om ansökan/status: Ansökan för nya perioden är inte ännu öppnad.
1.4

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, det vill säga storleken på stödet, är mellan 70-90 procent av företagets
fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader. Stödet har förlängts och förstärkts vid flera
tillfällen. Regeringen har förlängt stödet för att kunna användas för perioder mellan mars 2020
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till och med september 2021. Det finns även ett förstärkt omställningsstöd som kan användas av
företag som påverkas särskilt av vissa restriktioner.
Åtgärden gällde till den 30 september 2021.
Regeringen har meddelat att stödet ska återinföras för december 2021 och januari 2022. Det
kan även bli aktuellt med ytterligare förlängningar.
Mer information på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/omstallningsstod-mars-tilloktober-2020/
Ansökan görs hos Skatteverket på
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforening
arochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html.
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.
1.5

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
september 2021.
Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör att gälla 30 september 2021.
Det innebär att från och med 1 oktober gäller det permanenta regelverket för stödet där vissa
förutsättningar och regler skiljer sig åt jämfört med vad som gällt under pandemin. Till exempel
är subventionsgraden lägre, permitteringsgraden och reglerna om karenstid annorlunda.
Finansdepartementet har nyligen remitterat en promemoria med förslag om en lagändring för
att tillfälligt kunna slopa karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete. Förslaget skulle göra det
möjligt för företag som fått stöd under pandemin att ta del av det ordinarie stödet vid
korttidsarbete även om företaget befinner sig inom den karenstid som normalt sett gäller. I det
ordinarie stödet står staten för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för
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arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av
ordinarie arbetstid. Stöd ska kunna beviljas med tillämpning av den föreslagna bestämmelsen
för stödmånader från och med december 2021. (D.v.s. om ytterligare stödmånader instiftas).
Mer information på: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-medcoronapandemin/foretag/om-forslaget-korttidspermittering/
Information om ansökan/status: Ansökan görs hos Tillväxtverket på
https://minansokan.se/ma2020client/#/my-pages/business
1.6

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.
Ett stort antal skatteanstånd som har beviljats under pandemin väntas upphöra under våren
2022. Ett förslag som innebär att företag ska få möjlighet att förlänga anståndstiden med
ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan för anstånden har
tagits fram och föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.
Regeringen kommer att föreslå en utökning av möjligheterna till till-fälliga skatteanstånd för att
dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.


Förslaget innebär bland annat att:



Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för
högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam-ma ska gälla för anstånd
för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.



Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil-jas för högst tre
redovisningsperioder, i stället för dagens två.



Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–
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december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder
som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare
valbara månader läggs till.
Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringenaterinfor-krisstod-till-foretag-med-start-i-december/
Information om ansökan/status: Ansökan görs hos Skatteverket på
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/tillfalli
gtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html
1.7

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-tillskattereduktion-for-investeringar-pa-remiss/
Information om ansökan/status: Lagen trädde i kraft den 1 januari 2022
1.8

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. Under juni, juli och augusti
2021 är arbetsgivaravgiften sänkt till 10,21 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/sanktaarbetsgivaravgifter-for-unga-tidigarelaggs/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forstarkt-nedsattning-avarbetsgivaravgifter-for-unga-juni-augusti-2021/
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2

TIDIGARE STÖD (och oförändrade ej beslutade förslag)

2.1

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 apriljuni 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. Regeringen har förlängt stödet även under tredje
kvartalet 2021.
Åtgärden gällde till den 30 september 2021 och är alltså inte längre i bruk.
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 gick
att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag var 30 juni. Regeringen har aviserat att
hyresstödet avses förlängas till att även omfatta andra kvartalet 2021. För perioden 1 april till
och med den 30 juni samt den 1 juli till och med 30 september, är sista ansökningsdag 30
september.
Ansökan görs hos Länsstyrelsen Jönköping: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html
2.2

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.
Åtgärden gällde till den 30 september 2021 och är alltså inte längre i bruk.
Mer information: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarderinom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
Information om ansökan/status: Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga
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arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på
företagets skattekonto.
2.3

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 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.
Programmet har nu förlängt till att gälla t.o.m. den 30 september 2021.
Åtgärden gällde till den 30 september 2021 och är alltså inte längre i bruk.
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.
2.4

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 var under 2022 2 000 kronor per anställd. I
dagsläget finns inga liknande bestämmelser för 2023.
Jönköping, den 19 januari 2022

Björn Lind

Oscar Creutz
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