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OMSTÄLLNINGSSTÖD 

Idag (25 februari 2021) öppnar Skatteverket sina e-tjänster för ansökan av 

omställningsstöd för två nya stödperioder:  

• Augusti -oktober 2020  

• November-december 2020  

Den 1 mars öppnar ytterligare en stödperiod: 

• Januari-februari 2021 

Ansökan för samtliga perioder har öppet fram till 30 april 2021. Villkoren 

skiljer sig åt en del mellan perioderna och varje period söks separat. För att 

beviljas stöd krävs för stödperioden augusti-oktober 2020 att 

nettoomsättningen minskat med 40 % jämfört med samma period år 2019. 

Stöd ges här för 75 % av summa fasta kostnader minskat med stödperiodens 

täckningsbidrag. För stödperioderna november-december 2020 och januari-

februari 2021 krävs istället en nettoomsättningsminskning på 30 % jämfört 

med samma perioder år 2019 respektive år 2020. Stöd ges här för 90 % av 

summa fasta kostnader minskat med stödperiodens täckningsbidrag. 

Förutsättningarna för rätt till omställningsstöd är i övrigt lika som de varit 

tidigare beslutade stödperioder. 

På Skatteverkets hemsida har det lanserats en ny beräkningstjänst som hjälp 

för företag som kan omfattas av stödet.  

Regeringen har även föreslagit att lägga till mars och april 2021 som nya 

stödperioder, men här är ännu inget beslut taget. 

SÄRSKILT OMSÄTTNINGSSTÖD TILL ENSKILDA 

NÄRINGSIDKARE OCH HANDELSBOLAG 

Regeringen har meddelat att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 

kommer förlängas så att stöd ges även för augusti 2020-februari 2021, 

uppdelat i följande perioder: 

• Augusti-oktober 2020 

• November-december 2020 

• Januari-februari 2021 

  

EXTRA NYHETSBREV 

Här kommer ett extra 

nyhetsbrev på temat 

omställningsstöd, 

omsättningsstöd och 

nedstängningsstöd. Detta 

med anledning av nya 

stödperioder som öppnats för 

ansökan. Myndigheterna har 

även gått ut med information 

om att man kommer försöka 

skynda på utbetalningarna av 

stöden. 

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 

 

 

 



För att beviljas stöd krävs för stödperioden augusti-oktober 2020 att 

nettoomsättningen minskat med 40 % jämfört med samma period år 2019. 

För stödperioderna november-december 2020 och januari-februari 2021 

krävs istället en minskning av nettoomsättning på 30 % jämfört med samma 

perioder år 2019 respektive år 2020. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vara 200 000 kr för stödperioden 

augusti-oktober 2020, men sänks till 180 000 kr för efterföljande 

stödperioder. Detta för att fler enskilda näringsidkare ska omfattas av stödet. 

För stödperioden augusti-oktober 2020 ges stöd för 75 % av 

omsättningstappet, maximalt 72 000 kr i stöd. För efterföljande perioder ges 

stöd för 90 % av omsättningstappet, maximalt 48 000 kr i stöd för respektive 

period. 

Regeringen har även meddelat att ett särskilt omsättningsstöd som riktas till 

handelsbolag och kommanditbolag, med minst en fysisk person som 

delägare, kommer införas. Det stödet kommer att omfatta perioden mars 

2020 - februari 2021. Stödet kommer utformas på samma sätt som 

omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. 

Stöden handläggs av länsstyrelserna. Ansökan kommer att ske via Boverkets 

hemsida och det är även de som betalar ut stödet. Ansökan har inte öppnats 

än. 

NEDSTÄNGNINGSSTÖD 

Regeringen har tagit fram ett förslag på nedstängningsstöd som ska gälla där 

företag som inte kan bedriva verksamhet till följd av beslut om nedstängning 

inom ramen för nya pandemilagen. Stödet ska täcka 100 % av företagets 

fasta kostnader och lönekostnader. Det kommer att utformas som 

omsättningsstödet och ska omfatta även enskilda näringsidkare. 

EU-kommisionen har dock ännu inte godkänt regeringens förslag. 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 

Många företag har problem med likviditet och 

soliditet i sviterna av covid-19. Håll koll på 

resultat och eget kapital i bolaget. Uppdatera 

er om styrelsens ansvar att upprätta 

kontrollbalansräkning när bolaget är på 

obestånd. 

Är ni oroliga och vill veta mer? Kontakta er 

revisor eller redovisningskonsult. 


