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20 APRIL 2020  

 

INFORMATION OM KRISPAKETET III OCH FÖRTYDLIGANDE AV KARENSAVDRAG 

OCH SJUKLÖNEKOSTNADER.  

 

1. Förslag till ökat stöd vid korttidsarbete 

 

Regeringen har presenterat ett nytt förslag till förändring av lagen som gäller korttidsarbete. 

Det innebär att företagen under månaderna maj, juni och juli kommer att kunna få stöd för 

upp till 80 procents korttidsarbete istället 60 procent som i dagsläget är högsta nivån.  

Möjligheten finns både för de som redan ansökt och fått stöd för korttidsarbete och för de 

som vill söka framöver. I dagsläget behöver företagen inte komplettera sin 

ansökan. Befintliga ansökningar kommer att gå att ändra när lagändringen går igenom och 

företag som tänkt göra sin ansökan innan lagändringen träder i kraft, ansöker på dagens 

nivåer (20, 40 eller 60 procent) och kan sedan ändra den i efterhand.  

Information om hur ansökan går till kommer löpande uppdateras på tillväxtverkets hemsida.  

 

2. Förslag till minskad anståndsränta 

Regeringen har presenterat ett nytt förslag gällande räntan på anståndet av 

skatteinbetalning. Det motsvarar en halvering mot den tidigare bestämmelsen på 6,6 procent 

ränta. Det nya förslaget innebär att under de första 6 månaderna utgår en ränta på 1,25 

procent, vilket är samma som den vanliga basräntan för underskott på skattekontot. 

Efter denna period tillkommer en ränta på 0,2 procent per månad. Detta motsvarar 

en avdragsgill årsränta på 3,1 procent. Förslaget ska skickas på remiss för godkännande.   

Uppdaterad information kommer på Skatteverkets hemsida.   

 

3. Ersättning för karens 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär 

att anställda kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och 

framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är 

egenföretagare och har karens i sjukperiodens början. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag 

som vanligt. 
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Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. 

Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning 

betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag. 

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Du får ersättning 

för sjuklönekostnaderna i efterhand precis som alla andra arbetsgivare. Det sker via 

skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen. 

Hur mycket får jag som anställd? 

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. 

Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt. 

 

4. Ersättning för sjuklönekostnader 

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär 

att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. 

 

På grund av coronaviruset/covid 19 har riksdag och regering infört tillfälliga regler som 

innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 

arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. 

Behöver jag ansöka om ersättningen? 

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda 

precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till 

Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden. 

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och 

lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. 

Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto. 

När kommer pengarna? 

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att 

arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen 

kommer att göras efter den 12 maj 2020. 
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Läs mer:  

https://www.regeringen.se/ 

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

gavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html?q=sjukl%C3%B6n  

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.  

 

https://www.regeringen.se/
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