Stöd från regeringen
till dig som företagare.
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Många företagare kämpar nu
mer än någonsin för att få runt
verksamheten. Med tanke på
hur coronaviruset har ritat om
kartan har nu regeringen tagit
fram nya åtgärder som ska göra
det lite lättare att driva företag
när landet går på halvfart.
Vi har listat dem.

Innehållsförteckning
◊ Betalningssvårigheter, finansiering och lån
◊ Stöd vid arbetsbrist och sjukdom
◊ Hur kan regeringens lättnader hjälpa dig?
◊ Lånegaranti för små och medelstora företag
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Betalningssvårigheter, finansiering och lån
Att intäkter inte kommer in som de brukar är det svåraste en företagare
kan gå igenom. Eftersom det faktiskt inte går att driva en verksamhet som
vanligt just nu finns flera möjligheter – bland annat genom att både slippa
amortera under en period eller större möjligheter att ta lån.
Klicka på länkarna för att läsa mer.
Likviditetsförstärkning

Statlig lånegaranti

Nu kan företag som behöver förbättra sin
ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar
för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på
lön och moms.
Likviditetsförstärkning

Lånegarantin innebär att staten garanterar
70 procent av de nya lån som bankerna beviljar till
företag. Lånegarantin administreras av Riksgälden,
men det är bankerna som i sin tur förmedlar lånet
till företagen. Våra företagskunder kan ansöka om
ett likviditetslån med statlig lånegaranti.
Statlig lånegaranti

Tillfällig amorteringsbefrielse
Om ditt företag har fått ansträngd likvitidet
på grund av ”coronakrisen” har du möjlighet att
söka amorteringsbefrielse på lån, avbetalning
och leasing.
Tillfällig amorteringsbefrielse

Omställningsstöd
För att göra det lättare att ställa om sin verksamhet
föreslår regeringen att företag ska få möjlighet att
ansöka om omställningsstöd. Läs mer om stödet
och räkna på vad det skulle kunna innebära för din
verksamhet
Omställningsstöd

Utökade låne- och garantimöjligheter
via Almi
Via Almi Företagspartner kan företag med upp
till 250 anställda ansöka om fyra olika slags
lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och
exportfinansiering.
Utökade låne- och garantimöjligheter

Företag ges utökade låne- och
garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)
Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja
svensk export och näringslivets konkurrenskraft
genom garantier, som möjliggör finansiering av köp
av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad
självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade
möjligheter för företag att låna.
Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter
(Exportkreditnämnden)

Ändring av redan inbetald preliminärskatt
Som företagare har du möjligheten att ändra
skatten som du redan har betalat in till hos
Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt
på grund av Corona.
Ändring av redan inbetald preliminärskatt

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
och egenavgifter
För att underlätta för företagen har regeringen
föreslagit att under en begränsad tid minska
arbetsgivaravgifterna och den allmänna
löneavgiften.
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
och egenavgifter

Regelverk runt periodiseringsfonder
Regeringen har också ett förslag på gång
gällande att tillfälligt ändra reglerna om
periodiseringsfonder.
Regelverk runt periodiseringsfonder

Vilanderegler för egenföretagare
Om du vill lägga ditt företag vilande under
2020 undantas du från regeln om att företag
endast får läggas vilande en gång under fem år.
Vilanderegler för egenföretagare
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Stöd vid arbetsbrist och sjukdom.
Att ha anställda i tider utan kunder är en utgift man ofta inte kan unna sig.
Nu finns möjlighet att dra ner på de anställdas arbetstider men ändå låta dem
behålla en stor del av sin lön.
Korttidspermittering

Staten tar sjuklönekostnad

Korttidspermittering innebär att du som är
företagare med en eller flera anställda kan erbjuda
dina anställda att arbeta mindre under en period
– men ändå låta dem behålla större delen av lönen.
Då behöver du inte säga upp personen.
Korttidsarbete

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar
hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner
under april och maj med anledning av det
nya coronaviruset.
Staten tar sjuklönekostnad

Hur kan regeringens lättnader hjälpa dig?
Räkna själv med våra verktyg.
Vi har tagit fram verktyg som kan hjälpa dig att räkna ut hur ditt företagsekonomiska
situation kan påverkas med hjälp av regeringens olika stöd.
För att göra det enklare för dig som företagare
har vi tagit fram ett par beräkningsverktyg
att använda för att se hur vissa finansiella
lättnadsåtgärder kan komma att påverka
ditt företags ekonomiska situation.

Du kan med stöd av verktygen få en indikation
på vilken effekt du får genom nyttjande av
vissa åtgärder.
Du hittar verktygen på swedbank.se

En miljard till kultur och idrott.
Regeringen har avsatt ekonomiska resurser så att du som bedriver verksamhet inom
kultur och idrott ska kunna söka stöd för inkomstbortfall på grund av det nya coronaviruset och covid-19. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang.
Vem kan ansöka om stöd?

Vad gäller för mindre evenemang?

Gäller både stora och små verksamheter.
Stödet kommer att gälla alla företagsformer
men även frilansare och föreningar. Totalt har
regeringen avsatt 1 miljard kronor för att stötta
stora och små verksamheter inom kultur och
idrott som förlorar intäkter till följd av
begränsningen av offentliga tillställningar.
Stödet fördelas lika mellan kultur och idrott,
det vill säga 500 miljoner kronor till respektiver
bransch.

Även evenemang med färre än 50 deltagare och
som påverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer
och av allmänna beteendeförändringar omfattas
av stödet.

Hur går ansökan till?
Ansökan görs via bidragsgivande myndigheter på
kulturområdet och Riksidrottsförbundet, men det
är ej klart hur du ansöker ännu.
Läs mer på vår webbsida.
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Läs mer på
swedbank.se eller
ring oss dygnet runt
på 0771-33 44 33.

