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6 MAJ 2020 

 

NYHETER OCH UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE STÖD FRÅN REGERINGEN 

I SAMBAND MED CORONAKRISEN. 

 

1. Nytt förslag till omställningsstöd för företag 

 
Den 30 april presenterade regeringen ett nytt förslag för att lindra de ekonomiska 

konsekvenserna av Coronakrisen. Syftet med stödet är att stötta företagen vid en 

omställning av verksamheten. 

• Kriterierna för att stödet ska beviljas är att företaget eller organisationen har F-

skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige och har en omsättning på minst 

250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Företaget ska ha tappat minst 

30 procent av sin omsättning under mars och april i år, jämfört med samma 

månader föregående år. 

• Företag som är under företagsrekonstruktion, är på obestånd eller har 

skatteskulder kommer inte att beviljas stödet. 

• Stödets storlek beror på hur mycket företaget tappat i omsättning. Det kan variera 

mellan 22,5–75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för 

mars och april. Ju större omsättningstapp företaget har, desto större blir stödet 

procentuellt av de fasta kostnaderna. Maxbeloppet för stödet föreslås vara 

150 miljoner kronor per företag. Som exempel nämns att stödet vid 50 procents 

omsättningsminskning är 37,5 procent av de fasta kostnaderna och vid 90 

procents omsättningsminskning är stödet 67,5 procent av de fasta kostnaderna. 

Regeringens exempel på fasta kostnader är hyreskostnad och kostnad för 

leasingbilar. 

• Skatteverket kommer att administrera stödet och granskning kan ske både vid 

ansökan och vid efterkontroll. Medvetet felaktiga uppgifter i ansökan kan straffas 

med böter eller fängelse. 

• Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2020, men avser alltså mars och april. Mer 

information om förslagets utformning och om ansökningsprocessen kommer att 

komma, det går ännu inte att ansöka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

2. Riktlinjer och oklarheter kring utdelning i samband med stöd för korttidsarbete 

En förutsättning för stöd för korttidsarbete är att företaget ska ha allvarliga ekonomiska 

svårigheter som en konsekvens av Coronakrisen. 

Tillväxtverket är tillsatta som ansvariga att tolka lagstiftningen kring utdelningar i samband 

med stöd för korttidsarbete. De riktlinjer som Tillväxtverket hittills presenterat är att “större 

utdelningar ej får lämnas” och “det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och 

samtidigt tar del av det statliga stödet”. Avdelningschefen Tim Brooks som på Tillväxtverket 

har samtidigt gått ut med att: “Om bolaget kan motivera uttagna utdelningar och eventuellt 

koncernbidrag utifrån företagets överlevnad på sikt så kan detta godkännas.” Ännu ett 

uttalande från Tillväxtverket är ”huvudsakligen är det under stödets gång, som det är det 

stopp för utdelningar.” 

På Tillväxtverkets hemsida är det fortfarande angett att utdelningar är olämpliga så länge 

företag tar del av det statliga stödet. Om ett företag i januari eller februari tagit beslut om 

utdelning, men ännu ej betalt ut den, finns möjligheten att skjuta på utbetalningen till efter 

stödperioden. Å andra sidan varnar Tillväxtverket för att ta utdelning direkt efter avslutad 

stödperiod och menar att det är olämpligt. 

Finansminister Magdalena Andersson uttalade sig i Aktuellt på SVT den 4 maj: Lagen säger 

idag att företag måste minska sina kostnader för att få ta del av stödet för 

korttidspermittering, den säger inget om att företagen inte får göra aktieutdelningar.  

Finansutskottet har tidigare sagt att det är oförsvarligt att göra aktieutdelningar i samband 

med stöd för korttidsarbete, men det står inget om det i lagen.   

Försiktighetsprincipen tillämpas vid beslut om utdelning, precis som i normala fall. Därutöver 

är Pragatis tolkning att företag ska iaktta större försiktighet både när det gäller utdelning och 

vid utbetalning av tidigare beslutad utdelning, då det inte finns tydliga regler kring vad som är 

tillåtet i dagsläget.  

 

 

 

 

 

Läs mer:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/  

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html  

Dokument är en sammanställning av information från bland annat Skatteverket, Regeringen och 

Tillväxtverket. 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/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

