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1 APRIL 2020 

 

FÖRTYDLIGANDE INFORMATION OM KRISPAKETET 

 

1. Skatteverket har öppnat för ansökningar om tillfälligt anstånd med skatt 

och moms 

 

Ansökan om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgift, avdragen skatt och 

moms enligt det nya lagförslaget är öppen. Via ”Mina sidor” på Skatteverkets 

hemsida kan företaget och företagets ombud göra ansökan. Ansökningar som görs 

via ”Mina sidor” har kortare handläggningstid. 

Ansökan kan också göras via en blankett som finns på Skatteverkets hemsida 

”Ansökan - Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av 

coronaviruset (SKV 4839)”. Om du redan har gjort en ansökan enligt ordinarie regler 

kan du skicka in en ny ansökan, det är den senaste ansökan som räknas. 

Villkor i korthet: 

• Företaget ska vara drabbat av likviditetsproblem till följd av Coronakrisen. 

• Om företaget skjuter upp skatten i 12 månader blir räntan cirka 6,6 procent. 

• Längsta tid för anstånd är 12 månader. 

• Företaget kan som mest få anstånd med det belopp som finns redovisat i 

arbetsgivardeklarationen och momsdeklarationen för den perioden ansökan 

avser. 

• Företaget kan bara ansöka om redovisade perioder (inte för framtida 

perioder), vilket innebär att man kan ansöka flera gånger. 

 

2. Korttidspermittering/korttidsarbete 

Förutsättningar för ansökan:  

1. Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att 

klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. 

Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens 

kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. 

 

 

 

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4839.4.1c68351d170ce55452710ea.html
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2. Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid 

korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. 

3. Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren vid 

datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta 

kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med 

obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att 

denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när 

det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. 

4. Arbetsgivaren tar beslut om både införande och avslut. Förutsättningarna ska 

vid detta tillfälle vara klargjorda i lokalt kollektivavtal, alternativt avtal med 70 

procent av medarbetarna i de fall då kollektivavtal saknas. 

5. Riksdagens signal är att ett företag inte ska kunna ta utdelningar samtidigt 

som de tar del av stödet med korttidspermittering. Syftet med lagförslaget är 

att hjälpa företag i kris och tanken är inte att detta ska vara en form av 

subventionering för alla företag. Kriteriet för att få ta del av korttidspermittering 

är att ”företaget ska ha allvarliga ekonomiska svårigheter” och har man 

svårigheter med ekonomin borde man ej ta utdelning.  

  

6. Tillväxtverket är ansvariga för varje enskild prövning gällande 

korttidspermittering och ansökan kan nekas. Även fast din ansökan blir 

godkänd kan företaget bli återbetalningsskyldigt. Tillväxtverket kommer 

kontrollera företagen i efterhand. Om företaget agerat i ett sätt som visar att 

de ej är i ekonomisk kris, kan stödet bli reglerat.   

 

Läs mer:  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanl

edningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html 

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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