
NYHETSBREV 
Årgång 1/Nummer 5  

FÖRLÄNGDA FÖRETAGSSTÖD 

Regeringen gick 9 november ut med att de företagsstöd som tillfälligt införts 

till följd av utbrottet av Covid-19 kommer förlängas. Förlängningarna 

innebär följande : 

 Omställningsstöd för tappad nettoomsättning förlängs till att även gälla 

perioden augusti, september och oktober 2020. Stödet riktar sig till företag 

som tappat minst 50 procent av sin omsättning under perioden jämfört med 

samma period 2019. Stödet kommer liksom tidigare beräknas utifrån 

bolagets fasta kostnader. 

 Stödet för korttidarbete (permittering) förlängs sex månader till och med 

30 juni 2021. 

 Anstånd för skatteinbetalningar (för till exempel arbetsgivaravgifter och 

moms) föreslås utökas med ytterligare ett år. I dagsläget har företag haft 

möjlighet att söka anstånd till och med mars 2021. För anstånd krävs att 

företaget ansöker om detta och ansökan beviljas om inte särskilda skäl talar 

emot det. 

SÄRSKILT OMSTÄLLNINGSSTÖD TILL ENSKILDA FIRMOR 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans beslutat att 

införa omställningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av den 

pågående pandemin. Stödet är på många sätt likt det redan befintliga 

omställningsstödet, men vissa skillnader finns. Stödet bygger på att firman 

ska ha tappat omsättning jämfört med samma period år 2019. Hur mycket 

omsättning som ska ha tappats beror på vilken period som söks, vilket 

framgår av nedan punktuppställning. Stöd kan lämnas för tre stödperioder:  

 mars-april 2020, 70 % minskad omsättning krävs, 

 maj 2020, 60 % minskad omsättning krävs, 

 juni-juli 2020, 50 % minskad omsättning krävs. 

Omsättningsminskningen ska vara så gott som uteslutande orskad av 

spridningen av Covid-19. Stöd ska kunna lämnas med 75 % av det faktiska 

omsättningstappet, vilket skiljer mot det ”gamla” omställningsstödet som 

bygger på fasta kostnader. Totalt kan stöd lämnas om maximalt 120 000 kr 

för stödperioderna mars-juli per stödberättigad mottagare. För att kunna 

söka stödet måste total omsättning uppgått till minst 200 000 kr år 2019. 

Beslut om omställningsstöd fattas av länsstyrelsen. Ansökan är nu öppen och 

den ska senast skickas in 31 januari 2021.  

TILLSKOTT I 
PERSONALSTYRKAN  

Vi är glada att kunna presentera 

Maja Runsvik som nyanställd på 

Sundsvalls-kontoret. Maja har 

jobbat på Bolagsverket och de 

senaste 20 åren på PWC/Aspia 

som ombud i bolagsärenden. 

Vi har även anställt Marie 

Forsström och Sara Edström 

som redovisningskonsulter till 

vårt nya kontor i Stöde. Kontoret 

kommer att öppna i nya lokaler 

under december-januari. Men de 

finns redan nu tillgängliga för er. 

Ni är alltid varmt välkomna att 

kontakta er konsult här på ess2 

om ni har några funderingar. 

 

 

 



ERSÄTTNINGAR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER 

Sedan våren 2020 gäller tillfälliga regler för sjuklönekostnader och 

regeringen har förlängt reglerna till och med 31 december 2020. Reglerna ser 

dock lite annorlunda ut gentemot de generösa regler som gällde för perioden 

april till juli, då arbetsgivarna fick stöd för hela sjuklöneskostnaden. 

De nya reglerna kring sjuklön innebär att arbetsgivaren får ersättning för en 

del av sjuklönekostnaderna som redovisats i arbetsgivardeklarationen för 

augusti till och med december. Hur stor del av sjuklönekostnaderna som 

stöd ges för beror på hur höga kostnader arbetsgivaren haft, ytterligare 

information kring beräkningen hittas på Försäkringskassans hemsida. 

Kompensationen blir mest generös för de mindre företagen. 

Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren och ersätts sedan av Försäkringskassan 

via skattekontot.  

BRISTER I KUNDFAKTUROR GAV FÄNGELSE 

I en dom från Högsta domstolen (Mål nr B 3596-18) i juni 2020 slogs det fast 

att bristfälliga verifikationer kan ge fängelse. Företagaren, som verkade inom 

byggbranschen, dömdes för grovt bokföringsbrott. Bristerna bestod bland 

annat i att en del av kundfakturorna saknade information om när arbete 

utförts och att det inte framgick vilket byggmaterial som fakturerats. 

Om ni är osäkra på vilken information som krävs i era kundfakturor är ni 

varmt välkomna att höra av er till er redovisningskonsult här på ess2, så 

säkerställer vi att fakturorna uppfyller bokföringslagens och momslagens 

krav.   
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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 

060-60 66 923 (Marie) 

060-60 66 920 (Sara) 

 

www.ess2.se 

ESS2 REDOVISNING & REVISION AB 

 

 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 


