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Sammanställning över åtgärdspaket till
följd av Covid-19
För att undvika att ”livskraftiga företag” slås ut har ett flertal åtgärder sjösatts från regeringen under
den senaste tiden. I nedan sammanställning återfinns de huvudsakliga stödåtgärderna för företagen.
Förslagen har, och kommer sannolikt fortsatt, att justeras ytterligare utefter att omvärldsläget förändras.

Presenterade åtgärder

1.

3.

Korttidspermittering*
•

•

2.

Arbetsgivarens lönekostnader
minskar då staten tar över upp till
53% av kostnaden. Samtidigt
behåller arbetstagaren 90% av
lönen.

•

Företag kan få anstånd med betalning av
arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och
mervärdesskatt.

•

Anståndet omfattar tre månaders
skatteinbetalningar och lämnas under högst 12
månader. I det förslag som lämnas till riksdagen
inom kort kommer detta att utvidgas till att även
omfatta moms, som redovisas årsvis från och med
27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

Kan sökas av företag som kan visa
på allvarliga ekonomiska
svårigheter. Tillämpas från 16 mars
och gäller under 2020.

Staten tar över sjuklönekostnaden i 2 månader
•

Staten tar över den totala kostnaden
för sjuklönekostnader från företag
under april och maj månad 2020.

•

Även egenföretagare ersätts genom
att de får en schabloniserad
sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via anstånd med
skatter och avgifter

4.
•

Utökad låneram för svenska
exportföretag
Svensk Exportkredits låneram ökas från 125 till
200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut
både statsstödda krediter (stöd via offentliga
medel) och kommersiella krediter (utfärdat av
bank) till svenska exportföretag.
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*Kräver att centrala och lokala kollektivavtal stöder detta. Har man ej kollektivavtal så ska 70% av medarbetarna på driftsenheten godkänna och
delta. Minskningen ska vara konsekvent för all personal. Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder. Företag som är
föremål för rekonstruktion kan inte erhålla stödet.
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5.

Nya garantier till exportföretag
Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter
för små och medelstora exportföretag

•

För att underlätta för små och
medelstora företag att få
rörelsefinansiering från banker så
höjer EKN risktäckningen till 80%, från
att tidigare ha varit 50%.

7.
•

Utöver regeringens åtgärder har
Riksbanken meddelat att de lånar
ut upp till 500 miljarder kronor till
företagen via bankerna för att
säkerställa kreditförsörjningen.

Ny garanti för underleverantörer
•

Riksbanken lånar ut 500
miljarder kronor till bankerna

Den nya garantin ger
underleverantörer säkrare och
snabbare betalt.

Ny garanti för rörelsefinansiering av
stora företag

•

6.

EKN har tagit fram en ny garanti som
täcker 75% av bankens risk- vid
rörelsefinansiering av stora företag.
Om finansieringen avser betalning till
underleverantörer täcker garantin 80%
av bankens risk.

8.
•

Finansinspektionen (FI) har sänkt
det kontracykliska
kapitalbuffertkravet för banker från
2,5% till 0%. Sänkningen
motsvarar omkring 45 miljarder
kronor.

•

Sänkningen görs i förebyggande
syfte, för att värna en väl
fungerande kreditförsörjning som
underlättar för företag och hushåll
att upprätthålla produktion,
konsumtion och investeringar.

•

Det nya buffertvärdet tillämpas
från och med den 16 mars 2020.
FI räknar med att inte ändra den
nya buffertnivån de närmsta tolv
månaderna. Det innebär att en
eventuell efterföljande höjning inte
förväntas börja gälla förrän tidigast
i mars 2022.

Almis lånefond förstärks med 3
miljarder kronor
•

•

Regeringen tillskjuter 3 miljarder
kronor till Almis lånefond för att
bidra till kreditförsörjning av
företagen.

Kontracykliskt buffertvärde
sänks till noll

Almis lån är avsedda företag med
upp till 250 anställda.
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Nya åtgärder presenterade av regeringen den 25
mars

9.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora
företag inrättas
•

Statlig lånegaranti införs där staten garanterar 70% av nya lån från bankerna till företag med
ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur lånar till företagen. Det finns
ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta. De garanterade lånen bör inte
användas till bonusar eller rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande.

•

Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.
Riksgäldskontoret administrerar garantin. Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens
processer för kreditprövning. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att
vända sig till en bank. Regeringen beslutar om förslaget den 26 mars.

10.
•

•

12.

Arbetsgivaravgifter och
egenavgifter sänks tillfälligt
En tillfällig nedsättning av
arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås
under perioden 1 mars – 30 juni 2020, från
31,42% till 10,21%. Det innebär att företagen
enbart betalar ålderspensionsavgiften för
anställda. Nedsättningen föreslås gälla för upp
till 30 anställda och på den del av lönen för
den anställde som inte överstiger 25 000
kronor per månad. Det medför en
skattelättnad med upp till 5 300 kronor per
anställd och månad.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

11.
•

För sektorer som sällanköpshandel,
hotell, restaurang och vissa andra
verksamheter föreslår regeringen ett
stöd i syfte att underlätta och
påskynda omförhandling av hyror.
Inriktningen är att staten ska bära

•

50% av hyresnedsättningen upp till
50% av den fasta hyran. Stödet ska
kunna sökas i efterhand och gälla för
perioden 1 april – 30 juni.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda
näringsidkare föreslås även en nedsättning av
egenavgifterna.

Åtgärder specifikt för småföretagare

•

Reglerna om periodiseringsfonder föreslås ändras tillfälligt så att egenföretagare får sänkt skatt. De
nya reglerna innebär att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till en
periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida
förluster 2020-2025. På så vis kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.
Förslaget gäller enskilda näringsidkare.

•

Skatteverket har även meddelat att de som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar
mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd
med inbetalning av skatt i vissa fall. Undantag sker om det handlar om företag som uppenbarligt
utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.
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