
Corona-akuten sammanfattning sommaren 2021. 

I detta brev sammanfattar vi de stöd som nu gäller och de förlängningar och förändringar som trätt i 
kraft under sommaren.  

 
Korttidspermittering 
 
Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% el 80% av lön. Utan kollektivavtal måste 70% 
av de anställda godkänna permitteringen. Annars via facket.  
Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter 
pga Corona. 
Krav på anställning i minst 3 månader. Även företagarens familj är inkluderad under 2020. 
Avstämning till Tillväxtverket ska ske vid olika tillfällen. Länk med mer info se nedan. 
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-
coronakrisen/korttidsarbete/avstamning.html 
Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen. 
 
Regeringen har beslutat att förlänga stödet ytterligare under månaderna juli, augusti och  
september 2021. Ny jämförelsemånad blir för dessa månader april -2021. 
Detta innebär att både subventionsgraden på 75 procent samt möjligheten att permittera på  
80 procent kommer att ligga kvar i ytterligare tre månader. 
 
Sista dag att skriva retroaktiva avtal för den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021 är 17 
september. 
 
 
Anstånd med inbetalning av skatter och moms 
 
Anstånd för arbetsgivaravgifter och moms kan sökas för 7 månader (ej årsmoms) under perioden  
2020-01 - 2020-12. Anståndet är att betrakta som ett lån från staten, ränta motsv 3,1 %. Det ska 
återbetalas direkt efter anståndsperioden eller enligt nya beslut som ännu ej har fattas avseende 
avbetalningsplan. 
Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare. Kan ej 
sökas av företag som var på obestånd före Corona. 
Anståndsavgift om 0,2 % tas ut från månad 7 efter beviljat anstånd. 
Möjligheten till förlängning gäller även retroaktiva anstånd. 
De anstånd som beviljats under våren -20 och som förfaller till betalning under våren -21 
har kunnat förlängas med ytterligare 12 månader.  
Anståndsförlängning söks hos Skatteverket via hemsidan. Förslag finns om att sänka den  
sammantagna räntan på uppskoven. 
Ett anstånd kan som längst löpa till och med den 12 mars 2022 för arbetsgivaravgifter, 
preliminärskatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. 
I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om 
förlängning av anståndet med ytterligare ett år, dvs t o m 230212. 
 
En stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut  
under våren nästa år, med början i månadsskiftet mars–april. Finansdepartementet  
remitterar nu ett förslag som innebär att återbetalningstiden kan förlängas med  
ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan.  
Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. 
 



Slopat karensavdrag 
 
 
Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos 
Försäkringskassan om återbetalning. 
Återbetalning 810 kr från 210101 (tidigare 804 kr) brutto per person och sjukdomstillfälle. 
Regeringen har nu beslutat om förlängning av karensersättningen t o m 210930.  
 
 
Kompensation för sjuklön 
 
Staten har nu beslutat att t o m 210930 ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader.  

 
 
 
Slopat krav på läkarintyg 
 
Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas t o m 210930.  
Gäller oavsett sjukdom. 
 
 
Förstärkt hyresstöd 
 
Hyresvärden kan sätta ned hyran med upp till 100% till företag med svårigheter. Gäller endast vissa 
utsatta branscher. Staten betalar ut halva mellanskillnaden till hyresvärden i efterhand. 
https://www.regeringen.se/496d3a/contentassets/75d6819de4f042499730cc438b712dac/200407-
sni-koder_branscher-att-ta-emot-hyresstod.pdf 
Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker hyran under perioden nu kan sänka hyra ända 
ned till noll och få 50% kompensation av sänkningen. 
Stödet har nu förlängts till att omfatta perioder t o m 210930. 
Ansökan öppnades 2 juli för kvartal 2 och 3 2021. 
Vilande bolag vid arbetslöshet 
 
Regeringen har beslutat att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös ska undantas 
från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år. 
Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning 
En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i 
näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala 
medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller 
leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. 
Enligt ett nytt beslut ska regeln om undantag från 5-årskarensen för vilande bolag 
även gälla år 2021. 
 
 
 
 



 
Helårsmoms 
 
Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år 
senare. 
Dessa anstånd kan nu förlängas med ytterligare 12 månader. 
För helårsmoms kan anståndet som längst löpa till och med 230117. 
I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet 
med ytterligare ett år, dvs t o m 240117. 
 
 
Årsredovisning 
 
I årsredovisning för bokslut som avslutats innan pandemin tog fart men där årsredovisning lämnas 
efter att pandemin brutit ut krävs nu en not om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut med 
information om hur verksamheten drabbas av Corona-pandemin under år 2020 och framåt. 
 
I årsredovisning för bokslut som avslutats efter att pandemin tagit fart ska effekterna av 
Coronapandemin stå i förvaltningsberättelsens avsnitt Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
samt en not om Händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 
 
Bolags- och föreningsstämmor 
 
Lättnader för röstande har beslutats, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm.  
Dessa regler har även införts för ekonomiska föreningar, Brf och Hrf. 
Lagen om dessa lättnader har 201215 förlängts till att gälla t o m 211231. 
 
 
Regeringens omställningsstöd 
 
I ett pressmeddelande 210219 har regeringen aviserat att företag ska ha möjlighet att söka 
omställningsstöd även för mars och april 2021. Månaderna kommer att utgöra två olika stödperioder 
för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras. 
 
Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder.  
De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade 
icke-täckta fasta kostnader. De högsta subventionsgraderna gäller små företag. Det är företagets 
fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från 
sin försäljning under stödperioden.  
När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader 
som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av 
stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. 
 
Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan 
augusti 2020 och september 2021. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor 
för en stödperiod. 
 
Regeringen har aviserat en förlängning av det ordinarie omställningsstödet med månaderna juli, 
augusti och september. Kravet på omsättningstapp föreslås vara 30 procent precis som föregående 
stödperioder. Stöd ges som en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader beroende på hur stort 
omsättningstappet har varit.  



 
Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro 
 
För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 810 kr per dag till alla, oavsett vald 
karens. 
Detta gäller även fysiska delägare till handelsbolag. 
 
Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda 
 
Anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för 
det.  
Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till aktuellt gränsvärde per anställd. 
Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis 
julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor gäller t o m 211231. Om gåvornas sammanlagda värde 
överstiger totala gränsvärdet ska endast den överskjutande delen tas upp till förmånsbeskattning. 
Kravet är att alla anställda omfattas av gåvan. Detta gäller dock inte enskilda näringsidkare eller 
delägare i HB/KB. Beslutet om förlängning under 2021 innehåller också nyheten om förstärkning till 
totalt 2.000 kr inklusive moms per anställd under år 2021. 
 
År 2021 har dessutom fribeloppet för ordinarie gåva (t ex julklapp) till anställda höjts till 500 kr 
inklusive moms. Det ger alltså en möjlighet att ge gåvor till anställda (även till egen företagare 
som driver aktiebolag) om totalt 2.500 kr inklusive moms under året. 
Covid-19-testning skattefri förmån 
 
Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester 
och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. 
 
Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och 
smittspårningspliktig bör provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. 
Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19. 
 
Lättnad för moms på kundförlust 
 
Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket 
en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande 
villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad  
eller ej: 
- Köparen är en beskattningsbar person 
- Fakturan utfärdas mellan 200201 och 211231 
- Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning 
- En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut 
- Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap 
Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del. 
 
 
Skatteregler vid hemarbete i Corona-tider 
 
När många arbetar hemifrån uppstår nya skattefrågor.  
Om t ex arbetsgivaren står för skrivbord, kontorsstol etc som behövs för att arbetet ska kunna 
utföras i den anställdes hem, så får bolaget initialt avdrag för både kostnaden för inköpet (oavsett 
om den köps in av bolaget eller som ett utlägg av den anställde) och den ingående momsen. 
Ingen förmån uppstår för den anställde vid inköpet. 



 
Skatteverket har nekat momsavdrag i vissa fall när den anställde själv gjort inköpet, men detta har 
överklagats och process kring detta pågår. 
Om arbetet efter en tid återgår till att äga rum på den ordinarie arbetsplatsen, så ska den anställde 
förmånsbeskattas för marknadsvärdet på möblerna om dessa står kvar hos den anställde och inget 
mer hemarbete ska utföras. 
 
Om arbetsgivaren INTE betalar för möbler som köps in för ändamålet kan den anställde yrka avdrag i 
sin privata deklaration för kostnaden för den del som överstiger 5.000 kr inklusive moms. 
 
 
Regeringens beslut om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. 
 
Regeringen har i flera omgångar beslutat om förlängningar av det s k omsättningsstödet till enskilda 
näringsidkare. 
Detta ska korrespondera med det s k omställningsstödet som ges till andra bolagsformer samt 
kompensera för att man i enskilda firmor inte kunnat ta del av korttidspermitteringar m fl stöd, som 
inte riktat sig till denna bolagsform. 
Stödet söks via Boverket och beslutas av den Länsstyrelse där bolaget har sitt säte. På Boverkets 
hemsida finns länk till ansökningsblanketten när stöd går att söka. Stödet betalas sedan ut via 
Boverket. 
 
Omsättningsstödet blir 90% av omsättningstappet jämfört med motsvarande period 2019. 
Kan sökas av enskilda näringsidkare med omsättning över 180.000 kr under år 2019. 
För att enskilda näringsidkare som har eller kommer att få arbetslöshetsersättning för de förlängda 
stödperioderna ska kunna få ta del av omsättningsstöd ges nu möjlighet att kombinera 
omsättningsstödet med arbetslöshetsersättning. 
Arbetslöshetsersättningen kommer att beaktas vid beräkning av omsättningsstödets  
storlek. 
 
Vidare avser Regeringen att införa bestämmelser som ger sökanden som har varit  
föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, dvs 2019, möjlighet att söka  
och få omsättningsstöd. 
 
Regeringen har beslutat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta mars-juni  
samt föreslagit att det ska förlängas även för perioden juli-september 2021. 
 
 
Tillfälligt utvidgat Växa-Stöd 
 
De bolag som anställer sina första två personer kan få växa-stöd avseende nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna. Detta gäller även bolag som har en anställd och under perioden anställer nr 2. 
Detta gäller även för aktiebolag där endast en aktieägare tidigare tagit ut lön och nu anställer sin 
första "externa" person. 
Regeringen har beslutat att tillfälligt utvidga växa-stödet för perioden 20210701-20221231.  
Växa-stödet innebär att företag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar 
ålderspensionsavgift (10,21%) för dessa två första anställda under 24 månader, upp till  
25 000 kr/mån. 
Företaget ska också vara klassat som ett växa-företag, vilket innebär att: 
- enskilda näringsidkare med aktiv näringsverksamhet och sedan 10 sep 2020, eller sedan 
  verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till anställd 
  eller uppdragstagare 



- aktiebolag som sedan 10 sep 2020 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat 
  ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller  
  närstående till en sådan person 
- handelsbolag med högst 2 delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig 
  ersättning sedan 10 sep 2020. 
 
Som växa-företag räknas även ett enmansföretag som har en anställd från 10 sep 2020  
(eller då verksamheten påbörjades) fram till dess att anställning påbörjas. 
Personer som tidigare fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda. 
 
Skatterabatten gäller inte delägare eller närstående till delägare. Företag i intressegemenskap 
ses som en arbetsgivare. 
 
Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet: 
- anställningen ska omfatta minst 3 månader i följd 
- arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka. 
 
 
Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 18-23 år 
 
Riksdagen har nu fattat beslut om ungas arbetsgivaravgifter innebärande att unga som fyllt 18 år 
men ej 24 år kan anställas till en lägre arbetsgivaravgift från 20210401.  
Arbetsgivaravgiften blir 19,73% istället för den nuvarande fulla arbetsgivaravgiften som är 31,42%. 
Rabatten gäller ersättningar upp till 25.000 kr per månad. 
 
 
Tillfällig skattereduktion för investeringar 
 
Investeringstakten för företag minskar och för att stimulera till nya investeringar föreslår regeringen 
en tillfällig skattereduktion för investeringar under år 2021.  
Skattereduktionen föreslås uppgå till 3,9% av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade under 
2021 och räknas av från inkomstskatten för inventarier som anskaffas 2021 och behålls i 
verksamheten över bokslutet 2022 i bolaget 2023 oavsett bolagsform. Mer detaljer kommer längre 
fram. 
 
 
Förlängning av fribeloppet för studenter 
 
CSN förlänger borttagande av fribeloppet för studenter även för hela året 2021. 
Vanligtvis är gränsen för helårsstudier ca 90.000 kr. 
Under år 2020 och 2021 finns det ingen beloppsgräns. 
Regeringen har alltså beslutat om en förlängning även för andra halvåret 2021. 
 
 
Kompetensinsatser under korttidsstöd 
 
Regeringen har föreslagit att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid 
korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs 
under korttidsarbete ska kunna användas för att höja kompetensnivån hos individen och företaget. 
Ersättning kan sökas för 60% av ersättningsgrundande kostnader. 
 
 



 
Begränsat antal deltagare vid kultur- och idrottsevenemang 
 
Dessa restriktioner gäller nu i och med nya pandemilagen men Regeringen meddelade 210907 att 
alla deltagarbegränsningar upphör 210929. 
 
Restriktionerna kommer att avvecklas i fem steg. Första steget inleddes den 1 juni, det andra den 1 
juli, det tredje den 15 juli, det fjärde inleds den 29 september och för det femte är varken datum eller 
månad fastställd. 
 
Steg två och steg tre, som trädde i kraft i juli, innebar bland annat: 
 
Deltagartak höjs för privata sammankomster samt ännu ett steg införs för  
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: 
max 50 deltagare inomhus 
max 300 deltagare inomhus om anvisade sittplatser 
max 600 deltagare utomhus 
max 3000 deltagare om utomhus och anvisade sittplatser 
max 900 idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus. 
 
 
Omsättningsstöd till handelsbolag inkl kommanditbolag med minst en fysisk delägare 
 
För att stötta handelsbolag som inte kunnat dra nytta av övriga stödåtgärder och för att hjälpa dem 
att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen infört 
ett särskilt omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare.  
Beslut finns om förlängning för perioden juli-september 2021. 
 
Omsättningsstöd till handelsbolag t o m september 2021 
Till följd av den fortsatta spridningen av corona-viruset i samhället och de åtgärder som vidtas för att 
minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till handelsbolag att förlängas till och med 
september 2021. 
 
Handläggning av stöden 
Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om omsättningsstödet till enskilda 
näringsidkare samt det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inklusive 
kommanditbolag, med minst en fysisk delägare. 
Ansökan sker hos Boverket och betalas ut av Boverket. 
 
 
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021 och 2022 
 
Regeringen föreslår att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster pga Coronapandemin ska 
gälla under beskattningsåren 2021 och 2022.  
Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst 
och näringsverksamhet. 
Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger  
500 000 kr per år. 
 
 
 
 



Nedstängningsstöd kopplat till pandemilagen 
 
Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den 
nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under 
nedstängningen. 
 
Stödet ges under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så 
kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. 
Det nya stödet är dock mer generöst. Företag som har tappat all sin omsättning under en period på 
grund av nedstängningen ska kunna få 100% av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 
miljoner kr per månad. 
 
Stödet ges till företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om 
nedstängning och tappat minst 25% av omsättningen. 
Regeringen har nu meddelat att det aviserade nedstängningsstödet kommer att förstärkas så att 
även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. 
 
Regeringen har också beslutat att förlänga det förstärkta omställningsstödet till och med september 
2021, alltså med totalt ytterligare 14 månader.  
Under förlängningen följer kravet på omsättningstapp det som gäller för respektive stödperiod enligt 
det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en 
följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller 
inreseförbudet till Sverige.  
 
 
Statlig företagsakut 
 
Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. 
Banken hanterar kreditbedömning. Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.  
Riksdag och regeringen har beslutat att förlänga utlåningen till coronadrabbade små- och 
medelstora företag via det statliga kreditprogrammet t o m 210930 
 
 
Ytterligare kris- och stimulansstöd till kulturområdet 
 
Regeringen presenterade 210517 ett förslag om förlängt kris- och stimulansstöd 2021 till kulturen på 
750 miljoner kronor för att mildra konsekvenserna av covid-19 och stimulera till en återstart av 
verksamheterna.  
Kulturrådet kommer att fördela huvuddelen av krisstöden samt även fördela stöd till regionerna för 
regionala och lokala kulturverksamheter.  
 
Ansökan öppnar 13 september. Mer info på denna länk: 
Krisstöd till kulturen (kulturradet.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statligt evenemangsstöd 
 
Regeringen har infört ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras 
genomföras under perioden juni-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste 
begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19.  
 
Beslutet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.  
 
Pandemin har inneburit att bland annat arrangörer av evenemang har drabbats hårt ekonomiskt, 
eftersom begränsningen i antalet deltagare förhindrar dem att bedriva verksamhet. Det gäller 
exempelvis arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, festivaler och andra 
liknande kulturevenemang, mässor, marknader, evenemang inom det civila samhället samt idrotts- 
och andra sportevenemang.  
 
Mot bakgrund av detta har regeringen nu beslutat om ett evenemangsstöd riktat till dessa typer av 
evenemang. 
 
Evenemangsstödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av 
intäkter eller andra stöd. 
 
Maxbelopp är 17,5 Mkr per sökande.  
 
* Den som söker ska ha arrangerat liknande arrangemang 2019 eller tidigare. 
* Evenemanget skulle ha genomförts mellan 210601 och 211231. 
* Evenemanget ska ha riktat sig till minst 250 deltagare. 
* Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för bolagets verksamhet. 
* Krav på F-skattsedel (förutom för stiftelser, föreningar och trossamfund). 
 
Ansökan är öppen 210810-211231. 
 
Skatteverket handlägger nytt evenemangsstöd (kulturradet.se) 
 


