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HANTERING AV MOMS VID KUNDFÖRLUSTER  

Skatteverket har tillfälligt ändrat reglerna för hantering av moms vid 

kundförluster orsakade av Covid-19. 

När en kund inte kan betala en faktura på grund av bristande 

betalningsförmåga kan det leda till att en kundförlust behöver bokföras hos 

det säljande företaget. Det kan medföra att den utgående momsen minskas 

motsvarade det belopp som tidigare redovisats i skattedeklarationen. Men 

för att beskattningsunderlaget ska få sättas ned krävs det att säljaren kan visa 

att det är sannolikt att denne inte kommer att få betalt. Det är dessa krav som 

Skatteverket nu tillfälligt lättat så att det ska bli enklare för säljaren att sätta 

ned beskattningsunderlaget. 

För att en köpare ska anses sakna betalningsförmåga krävs det att samtliga 

nedan villkor är uppfyllda: 

 Köparen är en beskattningsbar person 

 Fakturan har utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020 

 Minst tre månader har förflutit sedan fakturans förfallodatum 

 En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut 

 Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap 

TESTNING AV COVID-19 BEKOSTAD AV ARBETSGIVARE 

Det är många arbetsgivare som vill veta om personalen haft Covid-19 och vill 

genomföra antikroppstester. Resultatet från testningen kan minska oro i 

personalen och förenkla planering på arbetsplatsen. Men det finns några 

punkter som arbetsgivaren då bör ha koll på.  

En arbetsgivare kan inte tvinga en anställd att ta ett antikroppstest. 

Arbetsgivaren har heller inte rätt att kräva att se det individuella provsvaret 

för de anställda som testats. Det är också viktigt att testresultaten hanteras 

med försiktighet, då det är känsliga personuppgifter enligt GDPR. 

Antikroppstestet förmånsbeskattas ej för den anställda, det är en skattefri 

förmån. Kostnaden för testet är avdragsgill för företaget. 

                                    
ESS2 ÖPPNAR KONTOR 
I STÖDE 

Från och med 1 september 

2020 öppnade vi kontor i 

Stöde och vi ser fram emot att 

bygga vidare på lokal 

tillgänglighet och stort 

engagemang för våra kunder i 

Stöde med omnejd. 

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. 

 

 

 



VARSEL VID UPPSÄGNING 

Senaste tiden har nyhetsflödet fyllts av varsel från olika arbetsgivare. Vi vill 

därför tydliggöra vad som gäller vid varsel och när det behöver ske. 

Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar Arbetsförmedlingen om att 

arbetsgivaren kan komma att skära ner verksamheten, vilket kan leda till att 

arbetstagare i länet blir arbetslösa. Om arbetsgivaren är ansluten till 

kollektivavtal ska en kopia av varsel skickas till de fackförbund som är 

bundna till avtalet. Varslet ska innehålla uppgifter om skälen till de 

planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som omfattas samt när 

uppsägningarna kommer genomföras. 

Ju fler anställda som omfattas av varslet, desto längre tid i förväg ska det 

lämnas. Vid varsel av tillsvidareanställda mellan 5-25 personer är varseltiden 

två månader, för 26-100 personer är varseltiden fyra månader och för fler än 

101 personer är varseltiden sex månader.  

NYA STÖDPAKET PÅ GÅNG 

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens i ett 

förslag att förlänga omställningsstödet till månaderna maj, juni och juli 

2020. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett 

omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019, och för juni 

och juli krävs på motsvarande sätt ett omsättningstapp på mer än 50 

procent. I övrigt kommer stödet beräknas på samma sätt som tidigare 

beslutade omställningsstöd. 

Regeringen har också gått ut med att enskilda firmor ska kunna få stöd med 

75 % av omsättningstapp perioden mars till juli 2020, om de haft en 

omsättning om minst 200 000 kr under föregående år. Den enskilda firman 

kommer kunna få stöd på maximalt 120 000 kr. 

Dessa stöd har dock ännu inte beslutats i riksdagen. Kontakta gärna er 

konsult här på ess2 för att undersöka om ni kan nyttja stöden. 

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 

 

Stödekontoret 

Tillfällig besöksadress: 

Kärvstavägen 31 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 
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