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27 MARS 2020  

 

INFORMATION OM KRISPAKETET II 

I ONSDAGS PRESENTERADE REGERINGEN YTTERLIGARE ETT STÖDPAKET RIKTAT 

TILL MINDER OCH MEDELSTORA FÖRETAG. OBSERVERA ATT DET I NULÄGET ÄR 

ETT FÖRSLAG FRÅN REGERINGEN OCH ATT DET ÄNNU INTE FINNS NÅGRA 

FASTSTÄLLDA RUTINER. 

 

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 

 
Företag kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda, på den del av 

lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det innebär att företag 

kan få skattelättnader med upp till 5.300 kronor per månad och anställd. Bolag med över 30 

anställda kan nyttja åtgärderna, men lättnaden gäller alltså för max 30 anställda inom 

bolaget. Lättnaderna ska gälla under perioden 1 mars till 30 juni. Företagen ska fortfarande 

betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent. 

 

Ett exempel: 

Bolaget har tre anställda:  

• Person 1 har en lön på 30 000 kr 

• Person 2 har en lön på 25 000 kr 

• Person 3 har en lön på 20 000 kr 

 
Arbetsgivaravgiften är normalt 31,42 procent. Efter nedsättning uppgår den alltså endast till 

10,21 procent. Förslaget gäller för löner upp till 25 000 kronor. 

• Person 1 (30 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 5 300 kronor 

• Person 2 (25 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 5 300 kronor 

• Person 3 (20 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 4 242 kronor 

 
Förslaget innebär att företaget inte skall betala in arbetsgivaravgiften i sin helhet, utan 

deklarerar enligt exemplet och texten ovan. I skrivande stund finns inga besked vad gäller för 

löner som redan betalts ut.  

För enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Enligt förslaget ska nedsättningen träda i kraft den 6 april och gälla retroaktivt från 1 mars. 
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2. Företagsakut för små och medelstora företag 

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som 

på grund av det nya coronavirusets hamnat i ekonomiska svårigheter men är livskraftiga. 

Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Maxbelopp 

för lån är 75 miljoner kronor (undantag för högre belopp kan göras). Löptid på lånet är upp till 

3 år och utan räntebetalning de första 12 månaderna. 

 

3. Staten betalar 50 % av hyresnedsättningen i utsatta branscher  

 

För företag i branscherna sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra, ännu 

ospecificerade branscher, föreslår regeringen stöd genom hyresnedsättning. Stödet innebär 

att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 

i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd hos länsstyrelsen i efterhand för att 

kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den 

nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran (källa: 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/) 

 

4. Anstånd med årsmoms 

 

Förslaget gäller alla företag, oavsett företagsform. Förslaget om anstånd med 

skatteinbetalning utvidgas till att även gälla företag med årsmoms. Moms som redovisas 

årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av 

förslaget. På så sätt kan många egenföretagare som skulle betalt in moms under våren 2020 

få anstånd. Ränta och anståndsavgift på beloppet kommer att tas ut. 

 

 

5. Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt 

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära 

anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter. Reglerna föreslås börja gälla den 30 

mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat 

in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder 

från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer inte 

beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte 

heller beviljas företag som har större skatteskulder. 

 

 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/
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6. Vad kostar anståndet med skatt? 

Kostnadsräntan är nu 1,25 procent och den månatliga anståndsavgiften är 0,3 procent av 

anståndsbeloppet per påbörjad kalendermånad. Den månatliga avgiften ska erläggas vid 

anståndets upphörande. Då räntan och anståndsavgiften inte är skattemässigt avdragsgill 

motsvarar kostnaden en avdragsgill ränta om cirka 6,6 procent, om anståndet nyttjas fullt ut. 

 

7. Ändrade regler för periodiseringsfonder (OBS! gäller ej för aktiebolag) 

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att 

egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya 

reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till 

periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga 

framtida förluster inom 6 år, ingen ränta. Om skatten redan har betalats in är det snabbaste 

sättet att få tillbaka pengarna genom att göra en ny preliminärdeklaration för 2019, det är 

möjligt att göra fram till och med 30 juni. 

 

8. Förändring gällande korttidsarbete/korttidspermittering 

Det som tillkommit till förslaget är att även anställda ägare och anställda som tillhör ägarens 

familj kan omfattas av stödet. Detta gäller dock inte enskild firma. 

 

 

Läs mer:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-

smaforetag/  

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-

19/korttidsarbete.html  

 

Bifogat dokument är en sammanställning av information från Skatteverket och regeringen. Observera att 

informationen uppdateras löpande och kan komma att ändras. I många fall är beslut ej fattade och den 

information som finns tillgänglig utgörs av de förslag som finns.  
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