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VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor



• Undersökning: Så ser småföretagen på regeringens åtgärder

• Näringsminister Ibrahim Baylan

• Nedsättning av arbetsgivaravgiften – EY

• Företagsakuten – Nordea

• Hyresreduktion för drabbade företag – Fastighetsägarna

• Möjlighet att få tillbaka på skatten för 2019 och uppskov av årsmoms – EY

Dagens program



Korttidsarbete
– många frågor men inte dagens ämne

Nyttiga länkar:

www.vastsvenskahandelskammaren.se/artiklar/coronaviruset-sa-fungerar-de-ekonomiska-kris-och-stodprogrammen-for-ditt-foretag/

www.vastsvenskahandelskammaren.se/artiklar/seminarium-coronaviruset-sa-kan-ditt-foretag-agera/

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



Coronavirusets påverkan 
på små företag

Undersökningsperiod: 2020-03-26  2020-03-29

Svarsfrekvens: 23 %

Antal svar: 194



Kommer du att, eller nyttjar du  

möjligheten att skjuta upp skatt och 

sociala avgifter?

JA

NEJ

Har du eller kommer du att nyttja 

möjligheten att permittera 

personal?

JA

NEJ

50%50% 41%59%



1av4 småföretag planerar att nyttja både
möjligheten till uppskjuten skatt och korttidsarbete

2av5 småföretag planerar att utnyttja ett av stöden

1av3 småföretag planerar inte att utnyttja 

möjligheten till uppskjuten skatt eller 

kottidspermittering
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Staten tar kostnaden för 50% av en överenskommen hyressänkning

Anstånd med momsinbetalning

Statlig företagsakut (70% statlig garanti på nya lån från banker till

företag)

Återbetalning av skatt för egenföretagare (skattepliktig vinst fr. 2019

får avsättas till periodiseringsfond och kvittas mot framtida

förluster)

Borttagande av arbetsgivaravgifter exkl. ålderspensionsavgift för 30

anställda i 4 månader upp till 25 000kr/anställd

Vilka två av regeringens förslag har ditt företag 

störst nytta av?

88%

22%

21%

18%

15%



Panelen

Elisabeth Granhage, Skattejurist EY

Marcus Thaler, Skattejurist EY

Patrik Svensson, Nordea, Regionchef - FöretagsaffärenVästsverige

Rikard Ljunggren, chef för näringspolitik och kommunikation på Fastighetsägarna GFR



Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter 
Regeringen har aviserat ytterligare stödpaket till småföretag

► Nedsättning av arbetsgivaravgifter

► 1 mars-30 juni 2020

► 10, 21 %

► Gäller för alla juridiska personer som har anställda

► Beräknas på lön upp till 25 000 kr

► Nedsättning för upp till 30 anställda

► SKV: Avvakta med arbetsgivardeklaration för mars

► Förenklad ansökan – ”kryssa i ruta”

► Upp till 5.300 kr per anställd per månad 

► Max effekt hela perioden 636.000 kr

► Ikraftträdande 6 april



Confidential

12

Företagsakuten – Ett statligt kreditgaranti program för livskraftiga företag

För vem? Vad avser programmet?

• Riksgälden ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut 

garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån 

med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

• Berörda lån är nya lån och kreditfaciliteter som beviljas under 

perioden 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020. 

• Krediter ska kunna garanteras av staten upp till 70 procent av 

lånebeloppet.

• Krediterna ska uppgå till maximalt 75 miljoner kronor per 

företag. Undantag kan göras av Riksgälden efter särskild 

prövning.

• Lånet ska ha löptid i upp till 3 år. Ränteuppskov får ges upp 

till de första 12 månaderna.

• Kreditprogrammet ska 

avse lån till i första hand 

små- och medelstora 

företag som på grund av 

det nya coronaviruset 

fått ekonomiska 

svårigheter men som i 

övrigt är livskraftiga.

• Företag som kan få 

garanterade lån ska 

vara icke-finansiella 

företag med sin 

huvudsakliga 

verksamhet eller sitt 

säte i Sverige.

• Gäller nya lån och avgiften 

bestäms utifrån låntagarnas 

aktuella riskklass, som fastställs 

av Nordea. Riskbedömningen 

sker enligt Nordeas processer 

för kreditprövning.

• Vi gör en helhetsbedömning av 

företagets affärsmodell och vår 

sedvanliga riskbedömning, som 

ser till både affärsrisk och 

finansiell risk. Vi utgår alltid ifrån 

att vi vill hjälpa våra kunder men 

vi har också ett ansvar att göra 

en realistisk bedömning.

• Välkommen att kontakta din 

rådgivare för ansökan

Hur? (Nordea)





Ökad avsättning till periodiseringsfond 
► Möjlighet till högre avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i 

handelsbolag

► Skattepliktigt resultatet 2019 kan avsättas till periodiseringsfond 

► Upp till 1 miljon kronor

► Vinst 2019 kan således kvittas mot förlust 2020

► Begär återbetalning av preliminärskatt för 2019

► Träder i kraft i april

► Anståndsmöjlighet nu även vid ”årsmoms”, 

► Gäller årsmoms för 2019

► Ränta och anståndsavgift tillkommer

► Ikraftträdande 8 april






