


TILLSAMMANS GÖR VI 
VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor





v ä s t s v e n s k a h a n d e l s k a m ma r e n . s e

https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/medlemskap/Juridikhjalpen/


Ulrika Lundh Eriksson
PwC

Markus Thaler
EY

TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE



6

Omställningsstöd för företag

Ulrika Lundh Eriksson, PwC
Markus Thaler, EY



Den 30 april presenterade regeringen, Centern och Liberalerna ytterligare åtgärder för att 
stötta svenska företag. Man föreslår att ett omställningsstöd till företag som drabbats av 
ekonomiska svårigheter ska införas. 

Totalt beräknas stödet uppgå till 39 miljarder kronor.

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt 
underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. 

Omställningsstöd



Omställningsstödet ska ges till företag som hade ett omsättningstapp om minst 30 procent 
under mars och april 2020 i jämförelse med omsättningen motsvarande period 2019

Storleken på stödet beror på hur stort omsättningstapp företaget har haft och varierar 
mellan 22,5 och 75 procent av dina fasta kostnader. Den högsta subventionen erhålls vid 
100 procent tapp i omsättning. 

Maximalt stöd ett företag kan erhålla är 150 miljoner kronor. 

Omställningsstöd



Utformning av stödet
Stödet baseras på fasta kostnader i mars och april 2020. Lönekostnader omfattas ej.

Ansökan görs hos Skatteverket och utbetalas via företagets skattekonto. Skatteverket 
kan granska  ett företags verksamhet  såväl vid ansökan som vid  efterkontroll.

Ansökan lämnas på heder och samvete – oriktiga uppgifter kan medföra osann 
försäkran med böter och fängelse i straffskalan.

Dialog med EU-kommissionen för ett eventuellt godkännande utifrån reglerna om 
statsstöd.

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i en extra ändringsbudget 
och ambitionen är att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2020.



Exempel

1
0

Exempel

Omsättninsgstapp
jmf 2019

Stödnivå Fasta kostnader
utöver
lönekostnader inkl. 
hyreskostnader

Stöd (andel av fasta 
kostnader)

Företag 1
50% 37,5 % 500 000 187 500

90% 67,5% 500 000 337 500

Företag 2
50% 37,5% 2 miljoner 750 000

90% 67,5% 2 miljoner 1 350 000

Företag 3
50% 37,5% 300 miljoner 112,5

miljoner

90% 67,5% 300 miljoner 150 miljoner

Källa: Regeringen, omarbetad 



Hittills vidtagna åtgärder
Garantier Höjning

mdkr

Statens företagsakut 100

SEK (från 125 till 200) 75

EKN från 450 till 500 50

Flygföretag 5

Totalt 230

Likviditetsförstärkning Maxbelopp
mdkr

Anstånd skattekontot 315

Ytterligare momsanstånd 7

Periodiseringsfond 13

Totalt 335

Budgetpåverkan Ber. kostnad
mdkr

Korttidspermittering 49

Omställningsstöd 39

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, brutto 33

Generella statsbidrag 15

Jobb och omställning 11

Sjuklöneansvar 7

Stöd till hyror 5

Almi 3

Extraordinära kostnader kommunsektorn (beräknat) 3

Karensavdrag, slopat sjukintyg och smittbärarpenning 3

Idrott och kultur 1

Ökad testning 1

Tillskott berörda myndigheter 0,3

Mediestöd 0,2

Totalt ~170Källa: Regeringen
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