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REGERINGEN VILL FÖRLÄNGA BETALNINGSANSTÅNDEN 

FÖR SKATTER 

Stor del av de företag som sökt betalningsanstånd för skatter ska betala 

tillbaka pengarna under våren 2022. Regeringen vill nu förlänga 

anståndstiden med maximalt 15 månader samt införa avbetalningsplaner för 

företagen. Regeringen kommer presentera sitt förslag till riksdagen under 

hösten och åtgärderna föreslås träda i kraft 7 mars 2022. 

MÖJLIGT ATT SE VILKA FÖRETAG SOM FÅTT 

KORTTIDSSTÖD 

Från och med 1 augusti blev det möjligt att ta del av vilka företag och 

organisationer som fått korttidsstöd (dvs stöd för korttidspermittering), fått 

avslag eller återkrav. Uppgifterna tas fram via Tillväxtverkets hemsida. I 

nuläget är det endast information om beslut för ansökningar inkomna den 22 

oktober 2020 eller senare som är offentlig. Beslut för ansökningar inkomna 

före detta datum blir offentliga den 21 oktober 2021. 

NY LAG OM VISSELBLÅSARE 

I december 2021 väntas en ny visselblåsarlag träda i kraft. Den kommer att 

påverka företag med fler än 50 anställda. Riksdagen kommer fatta beslut om 

den nya lagen 13 oktober. 

Den nya lagen ställer krav på att företagen ska ha en visselblåsarkanal. Enligt 

lagförslaget ska visselblåsaren kunna gå via en intern (t.ex. behörig person 

som är anställd på företaget) eller en extern kanal (statlig myndighet som 

utsetts av regeringen, t.ex. polisen). I den nya lagen omfattas ett relativt stort 

antal personer som kan larma om misstänkta förhållanden. Till exempel 

kommer den förutom företagets anställda gälla arbetssökande, praktikanter, 

egenföretagare och aktieägare som är verksamma i företaget. Skyddet gäller 

också för personer som inte börjat arbeta i verksamheten än samt för de som 

slutat. Det ska vara möjligt för visselblåsaren att larma via media, men då ska 

personen först ha försökt larma externt utan resultat. 

Offentlig verksamhet och privata organisationer med fler än 249 anställda 

kommer behöva ha en visselblåsarkanal på plats senast juli 2022, och de 

mindre organisationerna (men med minst 50 anställda) kommer få fram till 

december 2023 på sig att ordna detta. Organisationer med färre än 50 

anställda kommer inte behöva inrätta visselblåsarkanaler, men den nya lagen 

kommer att ge ett starkare skydd även för visselblåsare inom dessa. 

  

ÅTERGÅNG TILL 
KONTOREN 

Från och med oktober 

kommer vi på ess2 successivt 

återgå till att arbeta från 

kontoren. Om ni vill träffa er 

konsult så kommer vi finnas 

på plats för er, men stäm 

gärna av med konsulten innan 

så att denne inte jobbar 

hemifrån just den dagen.  

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. 

 

 

 

 

 



 

OMSTÄLLNINGSSTÖD FÖR AUGUSTI 2021 

Från 1 september är det möjligt att ansöka om omställningsstöd för augusti. 

Sista ansökningsdag är 8 oktober 2021. För att kunna söka stödet krävs ett 

omsättningstapp på mer än 30 % jämfört med motsvarande månad 2019. I 

övrigt är kraven för att vara berättigad stöd och beräkning av stödet lika som 

för tidigare perioder. 

DET KOMMER BLI LÄTTARE ATT SÖKA UTMÄTNING 

I de fall du har en fordran på någon som inte kan betala så kan du vända dig 

till Kronofogden för att begära en utmätning. Då kan Kronofogden besluta 

att egendom hos den skuldsatte ska säljas för att betala skulden. Denna 

process följer alltid en viss ordning. I och med en lagändring som nyligen 

trädde i kraft så kommer myndighetens hantering av utmätning bli 

effektivare genom att det från och med hösten 2021 kommer bli möjligt att 

ansöka om utmätning digitalt.  

REGERINGEN FÖRESLÅR GRUNDAVDRAG FÖR 

FÖRMÅNSCYKEL 

I syfte att uppmuntra företag att skaffa cykelpooler för de anställda så 

föreslår regeringen ett grundavdrag om 3 000 kr per år för förmånscykel. 

Det skulle innebära att cyklar billigare än ca 15 000 kr slipper förmånsskatt. 

Dyrare cyklar beskattas för värdet över denna nivå. Om förslaget antas av 

riksdagen så kommer de nya reglerna börja gälla 1 januari 2022. 

 

 

 

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. 


