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Vi på ess2 hoppas att Ni företagare har haft en riktigt skön sommar. 

Många av oss på ess2 är tillbaka från semestern och vi vill inleda 

sensommaren med ett nyhetsbrev. Denna gång är det åter igen stort fokus 

på dom stöd som finns för att lindra företagens påverkan på grund av 

pandemin. 

OMSTÄLLNINGSSTÖD FÖR PERIODEN MAJ - JULI 2021 

Nu är det möjligt att söka omställningsstöd för perioden maj –juli 2021 i 

Skatteverkets e-tjänst. Ansökan för perioden maj – juni är öppen till och med 

31 augusti 2021 och ansökan för perioden juli är öppen till och med 30 

september. För att kunna söka stödet krävs det ett omsättningstapp på mer 

än 30 procent jämfört med motsvarande period år 2019. I övrigt är kraven 

för att vara berättigad stöd och beräkning av stödet lika som för tidigare 

perioder. 

Omställningsstöd kommer kunna sökas för perioden augusti – september 

2021 under hösten 2021. Även för dessa perioder kommer det krävas ett 

omsättningstapp på minst 30 procent. 

NYA REGLER FÖR BERÄKNING AV BILFÖRMÅN 

Från och med 1 juli 2021 gäller nya beräkningsregler för bilförmån, 

tillämpliga på bilar som blir skattepliktiga (dvs tas i trafik) första gången den 

1 juli 2021 eller senare. För fordon som blivit skattepliktiga innan detta 

datum gäller tidigare regler. 

Regeländringen innebär att den schablon som används för att beräkna 

bilförmåner justeras med att två delbelopp i beräkningen ändras - det 

ränterelaterade beloppet ökar med knappt 1 procent av nybilspriset och det 

prisrelaterade beloppet höjs från 9 till 13 procent av nybilspriset för samtliga 

fordon. Syftet med ändringen är att förmånsvärdet ska bli mer rättvisande 

och motsvara kostnaden om bilen istället ägts privat. Ytterligare en 

förändring är att den tidigare nivåskillnaden för nybilspriser över 7,5 

prisbasbelopp tas bort. 

På Skatteverkets hemsida finns en beräkningshjälp för bilförmån, vilken har 

uppdaterats för att hantera de nya reglerna.  

TILLSKOTT I 
PERSONALSTYRKAN 

Vi är glada att kunna presentera 

Ida Skarpsvärd och Wilma 

Lundgren som nyanställda 

redovisningskonsulter. Wilma 

kommer även att jobba i 

receptionen i Sundsvall mån-tors 

kl 8-15. Våra resterande 

ordinarie öppettider kommer 

receptionen vara obemannad, 

men vi nås då som vanligt på 

telefon och ni är självklart även 

välkomna att besöka oss. 

Ni är alltid varmt välkomna att 

kontakta er konsult här på ess2 

om ni har några funderingar. 

 

 

 

 

 



 

VÄXA-STÖD FÖR UPP TILL TVÅ ANSTÄLLDA 

Det har sedan år 2017 funnits möjlighet för vissa enmansföretag att få 

nedsatta arbetsgivaravgifter när den första personen anställs av företaget, 

det så kallade växa-stödet. Under perioden juli – december 2021 kommer 

stödet utökas till att omfatta två personer. Det kommer då både gälla företag 

som inte har någon anställd sedan tidigare och som anställer en eller två 

personer samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person. 

HYRESSTÖD FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 

2021 

I syfte att underlätta ekonomiskt för företag inom vissa utsatta kundnära 

branscher under pandemin återinförs det statliga stödet när vissa 

lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Stödet togs fram våren 2020 och införs 

för perioden januari – september 2021. 

Stödet innebär att lokalhyresvärden kan söka kompensation med 50 procent 

av den nedsatta fasta hyran. En förutsättning är att branschen omfattas av 

hyresstödet och att ett rabattavtal har tecknats mellan hyresvärd och 

hyresgäst. Stödet för andra och tredje kvartalet 2021 söks hos Boverket 

senast 30 september. 

 

 

 

 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

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 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 

ESS2 REDOVISNING & REVISION AB 

 

 

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. 


