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Inledning
• Mycket allvarligt ekonomiskt läge globalt och
nationellt
• Kombinerad efterfråge- och utbudschock
• Spridningseffekter mellan länder

• Förra veckan kunde vi presentera ett stort krispaket
för svenska företag och jobb
• Nu går vi vidare och presenterar fler åtgärder med
fokus på stöd till småföretagare
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Generell och tillfällig nedsättning av
arbetsgivaravgifter och egenavgifter
• Arbetsgivaravgifter sätts ned för 30 personer för att
företag ska klara att behålla personal
• Omfattar lönesummor upp till 25 000 kr per anställd och
månad
• Enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas
• Gäller för löneutbetalningar mars till juni
• Egenavgifterna sätts ned på motsvarande sätt
• Offentligfinansiell effekt på 33 miljarder, brutto
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Stöd till småföretag – anstånd också
med årsmoms
• Små företag kan välja att betala moms en gång om
året
• Ingick inte i förra paketet
• Ska betala förra årets moms under våren
• Anståndet utökas därför till årsbetalare
• Fullt utnyttjat 7 miljarder i likviditetförstärkning
• Ikraft 8 april, men också retroaktivt
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Statlig företagsakut
• Stort antal företag i behov av finansiering
• Trots god likviditet och kapital i banksystemet har
åtgärder inte fått tillfredsställande genomslag på
grund av det osäkra läget
 riskdelning med staten behövs
• Statlig företagsakut - upp till 100 miljarder kronor för
lån till i första hand små och medelstora företag
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Så ska statens företagsakut fungera
• Maxbelopp 75 miljoner kronor. Lån utöver denna nivå
kräver prövning av Riksgäldskontoret
• Riskdelning 70/30
• Garantiavgift beroende på bankens riskklassning av
företag
• Löptid upp till tre år, inga räntebetalningar första 12
månaderna
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Återbetald skatt till egenföretagare och
ändrade regler
• Småföretagare får begära tillbaka skatt de betalat in för 2019 och
betala den senare eller kvitta mot framtida förluster
• Görs via periodiseringsfonden för enskild näringsverksamhet och
handelsbolag. Blir 100 procent 2019, upp till ett tak.
• Sker inte automatiskt, behöver begäras
• Beskattas eller kvittas mot förluster inom 6 år, ingen ränta
• Kan handla om upp till 13 miljarder kronor
• Dessutom: Företag som läggs vilande 2020 undantas från regeln
om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år
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Rabatt på hyror
• Avsätter 5 mdkr för hyresstöd till
företag i utsatta branscher
• Syftar till att underlätta och påskynda
omförhandling av hyror.
• Inriktningen är att staten bär 50
procent av hyresnedsättningen upp till
50 procent av den fasta hyran under
andra kvartalet
• En stödordning kommer att tas fram
där utformningen preciseras.
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Redan presenterade åtgärder
• Korttidspermittering

• 1,7 miljoner löntagare omfattas idag av centrala avtal kring
korttidsarbete
• Om i genomsnitt 120 000 personer i månaden befinner sig
i korttidspermittering 2020 (högre i närtid) – 20 mdr kronor

• Sjuklöneansvaret kostar en normalmånad runt 2
miljarder kronor
• Stort antal ansökningar om likviditetsförstärkning
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Sammanfattning
Garantier

Höjning
mdkr

Statens företagsakut

100

SEK (från 125 till 200)

75

EKN från 450 till 500

50

Flygföretag
Totalt
Likviditetsförstärkning
Presenterad
likviditetsförstärkning
Ytterligare momsanstånd
Periodiseringsfond
Totalt

5
230
Maxbelopp

mdkr

315
7
13
335

Offentligfinansiell effekt

Ber. Kostnad
mdkr

Sänkta arbetsgivar- och
egenavgifter, brutto

33

Korttidspermittering

20

Sjuklöneansvar + slopat läkarintyg

7

Stöd till hyror

5

Almi

3

Karensavdrag

2

Idrott och kultur

1

Extraord. kostnader kommunsektorn

1

Smittbärarpenning

0,5

Tillskott berörda myndigheter

0,1

Totalt

~70
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