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KOM IHÅG OMSTÄLLNINGSSTÖD FÖR FÖRETAG MED 

KRAFTIGT MINSKAD OMSÄTTNING 

Omställningsstödet riktar sig till företag som har minskat kraftigt i 

omsättning under mars och april 2020 på grund av Covid-19. För att kunna 

söka omställningsstödet ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 

250 000 kr under det senaste räkenskapsåret. Omsättningen ska också ha 

minskat med minst 30 % under mars och april 2020 jämfört med samma 

period föregående år. 

Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till 

nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som 

ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, 

moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ersättningen 

utgår från företagets fasta kostnader. Några exempel på sådana är: 

 Hyra/leasing av lokaler, maskiner och fordon 

 Räntor på långfristiga skulder 

 Värdeminskning, planmässiga avskrivningar på materiella och 

immateriella tillgångar 

 Nödvändiga reparationer av anläggningstillgångar 

 Underhåll av anläggningstillgångar 

 Vatten/avlopp och el 

 Städning, sophantering och larm 

 Telefoni och internet 

 Försäkringar (ej pension- eller sjukvårdförsäkring) 

Ansökan kan göras fram till och med 31 augusti 2020 på Skatteverkets 

hemsida. Där är det även möjligt att göra en preliminär beräkning av hur 

stort stöd ditt företag kan få samt ytterligare infomation om stödet. 

ORDINARIE ARBETSGIVARAVGIFTER FRÅN OCH MED 1 

JULI 

Från och med 1 juli 2020 börjar de ordinarie reglerna gälla för 

arbetsgivaravgifter, vilket därmed påverkar lön utbetald i juli och framåt. 

Den tidsbegränsade nedsättningen gäller endast för löner utbetalda under 

mars till och med juni 2020.  

KONTOREN ÅTER 
ÖPPNA EFTER 
SEMESTERSTÄNGNING 

Nu är vi åter på plats på 

kontoren efter 

sommarledigheten.  Hoppas 

att ni också haft en härlig 

sommar! 

Här kommer ett nytt 

nyhetsbrev från oss med lite 

smått och gott som kan vara 

bra för er att ha koll på.  

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 

 



FLER AKTIVITETER GODKÄNDA FÖR 

FRISKVÅRDSBIDRAG 

Fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag, detta efter två nya domar i 

Högsta förvaltningsdomstolen.  Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med 

inslag av motion, agility och sportfiske är några exempel. Bidraget ska även 

kunna användas för personliga startavgifter i tävlingar och motionslopp. 

Nytt är också att mer avancerade kurser ingår, såsom fortsättningskurs i 

hästkörning. 

Friskvårdsbidraget kan endast användas för att bekosta själva 

motionsaktiviteten (till exempel startavgift, kursavgift, fiskekort eller 

liftkort) samt hyra den utrustning som krävs för att utföra aktiviteten. 

Bidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga 

medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. 

VIKTEN AV ETT KOMPANJONAVTAL 

Kompanjonavtalet kan bli räddningen om företagets ägare får problem. 

Delägare i nystartade bolag brukar ha mycket saker att tänka på, såsom hur 

verksamheten ska komma igång. Lösningen på eventuella tråkigheter, såsom 

vad som händer om ägarna inte är överens, blir då lätt en senare fråga. 

Det finns inget lagkrav på att delägare i ett bolag ska ha kompanjonavtal, 

men vi rekommenderar starkt att ett sådant upprättas. Några frågor som bör 

regleras i avtalet är: 

 Vem bestämmer om delägarna inte kommer överens? 

 Om delägarna vill gå skilda vägar 

 Skilsmässa och dödsfall 

 Vad är företaget värt? 

 Konkurrerande verksamhet 

Kontakta oss 
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Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 
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