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Såväl nystartad som etablerad företagare är välkommen att höra av sig för diskussion och rådgivning hos NyföretagarCentrum
under Coronakrisen. Kommunalförbundet Skaraborg har gett NyföretagarCentrum ett utökat uppdrag för att finnas tillgänglig för rådgivning.

Verktyg
under Coronakrisen

Utdrag från www.verksamt.se, Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma portal för företagare.
1
1) SKATT (AB, EF) SKV
•
Gå in på SKVs e-tjänst och sänk din preliminärskatt eftersom
2020 troligen blir ett sämre år än 2019.
•
Enskild firma: omvandla 100% av ditt överskott från 2019 till
periodiseringsfond. Då får du tillbaka din preliminärskatt från
2019. Upp till 1 000 000 kr.
•
Ansök om anstånd för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter
och preliminärskatt.
2) OMSÄTTNINGSSTÖD (EF)
Ansökan och utbetalning: Boverket, beslut: Länsstyrelserna
•
Tre stödperioder: mar–apr, maj, jun–jul.
•
Stöd med upp till 75% av det du tappat i omsättning.
•
Sista ansökningsdag 31 jan 2021.
Förutsättningar:
•
Årlig omsättning på minst 200 000 kr 2019.
•
Nettoomsättning per period 2020 ska understiga en viss procentsats jämfört med samma period 2019: 70% mar–apr / 60% maj
/ 50% maj–jun.
•
Max stödbelopp är 120 000 kr (48’ för mar–apr, 24’ för maj,
48’ för maj–jun).
•
Förslag om förlängning med perioden: aug–okt, nov dec
2020 samt jan-feb 2021 som får nya ansökningsomgångar.
Förslaget är ett omsättningstapp på minst 50% varvid du
kan få ersättning för 70% av tappet/max 72 000 kr. Gränsen
för vem som kan söka det nya stödet sänks till 180 000 kr i
omsättning 2019.
•
Det finns även ett förslag att ett liknande stöd införs för
handelsbolag och kommanditbolag.
3) OMSTÄLLNINGSSTÖD (AB, EF) SKV
•
Ger dig stöd för fasta kostnader pga tappad omsättning.
•
Nettoomsättning minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
•
Stödet föreslås förlängas (godkännande inväntas från EU)
med tre perioder: aug–okt, nov–dec 2020 samt jan–feb 2021.
•
Omsättningstappet ska vara minst 40% i aug-okt och 30% i novdec samt jan–feb. Max ersättning är 30 MSEK.
•
Stödbeloppet påverkas av olika faktorer och är max 70% av de
fasta kostnaderna (max 75 för små företag). Beräkningshjälp
kommer att finnas på Skatteverkets hemsida.
4) KORTTIDSARBETE, PERMITTERING (AB, EF)
Tillväxtverket
•
Permittera 20, 40 eller 60% (även 80% jan–mar 2021). Subventioneringen är 75% fram till 31/3 2021, men 50% 1/4–30/6.
•
Vid ändring av permitteringsnivå ska nya avtal tecknas.
•
En permitteringsnivå per individ och avtalsperiod gäller. Avtalsperioderna är jan–mar och apr–jun.
•
Ersättning gäller arbetad tid. Sjukdom, semester, föräldraledighet
ersätts ej.
•
Stödet kan inte användas till enskild företagare själv, men dock till
hens anställda.

5) f.d. HYRESRABATT, utsatta branscher
(Boverket/Länsstyrelsen)
•
Gällde perioden apr–jun 2020. Fastighetsägare som sänkt hyran
för hyresgäster i vissa utsatta branscher kunde i efterhand söka
ersättning för halva sänkningen.
•
Info fanns på länsstyrelsens hemsida, ansökan på Boverket.
6) EGENAVGIFTERNA SÄNKS för enskild företagare (EF)
•
28,97% ☛ 10,21% på överskott upp till 100 000 kr.
•
Den nedsatta avgiften gäller för hela 2020.
7) SJUKFRÅNVARO (AB, EF) Försäkringskassan
•
Karensavdraget slopas tillfälligt, 11/3–31/12. Anställd + enskild
näringsidkare söker själv ersättning för karensavdrag från FK.
•
Fr o m 15/12 2020 krävs sjukintyg först från dag 22.
•
Schablonersättning: 804 kr/dag
•
Arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnaden som redovisats
i arbetsgivardeklarationen. För perioden aug–dec görs ett visst
avdrag med olika procebtsatser enligt Riksdagens förordning
2020:195.
•
Försäkringskassan betalar ut ersättningen till företagets skattekonto per automatik.
8) LÅN hos banker och Almi
•
Almi har fått extra lånemedel för att stötta små och medelstora
företag. T ex erbjuds ett s.k. “Brygglån” med anpassade villkor för
Corona-krisen. Kombineras alltid med rådgivning.
•
Statliga lånegarantier finns vid bankers utlåning till livskraftiga
företag.
•
Ansök om anstånd på amorteringar om du redan har lån.
•
Förbered dig väl inför kontakt med bank och Almi. Berätta hur
du agerat avseende leverantörer, hyresvärdar, ägare och kunder.
Vilka statliga stöd kommer i fråga? Se över din likviditet.
9) A-KASSA för egenföretagare Arbetsförmedlingen
•
Tillfälliga villkor gäller från 13/4 och året ut (2020).
•
Förkortat medlemsvillkor i A-kassa: 1 år ☛ 3 månader.
•
Villkor arbetade timmar: 60h/mån under 6 av de senaste 12
månaderna. Alt. 40h/ mån och 420h totalt under 6 sammanhängande månader.
•
Höjt grundbelopp <100 dagar: 8030 kr/mån ☛ 11 220 kr/mån.
•
Höjt takbelopp <100 dagar: 20 020 kr/mån ☛ 26 400 kr/mån.
•
Höjt takbelopp >100 dagar: 22 000 kr/mån.
10) UPPSÄGNING av personal
•
Enligt gällande lagstiftning

Observera att ovanstående är sammanfattade utdrag av beslut och förslag. Med reservation för ändringar och felskrivningar.

