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Presentation av Svensk Handels arbete avseende stöd till
handelsföretag
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Genomgång av föreslagna stödpaket samt förutsättningarna för
att tillerkännas stöd

Tidslinje - pandemihantering
Svensk Handel
efterfrågar stöd för
fasta kostnader och
likviditetsstärkande
åtgärder
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Kläder -33,7 procent
Skor -51,8 procent
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Svensk Handel
efterfrågar 6 stycken
prioriterade
stödåtgärder

Samtliga prioriterade
stödåtgärder Svensk
Handel efterfrågat är
aviserade av
regeringen

Pandemilag
läggs fram
Svensk Handel presenterar
en rad ekonomiska enkäter
om ekonomiska effekter på
handeln

Jan

Vad behöver vår bransch – februari 2021?
Åtgärd

Förlängd och utökad (upp till 80 %) korttidspermittering
Omställningsstöd – förläng och förstärk
Anstånd skatteinbetalningar för ytterligare redovisningsperioder
Nedsättning av arbetsgivaravgifter som krisåtgärd
Återinfört hyresstöd
Pandemiersättning – 100 % ersättning för fasta kostnader vid nedstängning

Aviserat/
föreslaget

Fortsatt arbete
Verka för att få beslut på plats – påverkansarbete för justeringar

Skyndsam handläggning
Skyndsamma utbetalningar
Fortsatt bevakning av läge och åtgärder

Vaccinationerna
Kontinuerlig kontakt med politiker, FHM samt länsstyrelserna

Stödpaket
1

Omställningsstöd

2

Omsättningsstöd (handelsbolag och enskilda näringsidkare)

3

Nedstängningsstöd

4

Hyresstöd

1. Omställningsstöd – snabbfakta
Vad? Ett omsättningsbaserat stöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin
Krav?

Viss nivå av omsättningstapp p.g.a. pandemin, näringsverksamhet i Sverige samt registrering för F-skatt

Period? Augusti-December 2020 samt jan-feb 2021
Ikraftträdande? Målsättningen är i mitten av februari (perioden aug-dec 2020) samt 1 mars (perioden jan-feb 2021)

Beslut? Skatteverket
Utbetalning? Stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot
Sanktioner? Skatteverket fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företag som tar del av stödet, till exempel
genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Nya omställningsstöd

Perioden aug-okt 2020

Perioden nov-dec 2020

Perioden jan-feb 2021

• Till företag som har haft ett
omsättningstapp på minst 40
procent.
• Stödet ges som tidigare som en
andel av företagets fasta
kostnader, baserat på företagets
procentuella omsättningstapp.
• Stöd ges med maximalt 70
procent av de fasta kostnaderna.

• För perioden novemberdecember ska
omsättningstappet ha varit
minst 30 procent.
• Stödet ges som tidigare som en
andel av företagets fasta
kostnader, baserat på företagets
procentuella omsättningstapp.
• Stöd ges med maximalt 70
procent av de fasta kostnaderna.

• För att stöd ska beviljas för
denna period krävs att företaget
haft ett omsättningstapp på mer
än 30 procent jämfört med
samma månader 2019.
• Stödet ges som tidigare som en
andel av företagets fasta
kostnader, baserat på företagets
procentuella omsättningstapp.
• Stöd ges med maximalt 70
procent av de fasta kostnaderna.

Undantag för småföretag
Småföretag
•

Färre än 50 anställda

•

Balansomslutning/omsättning får inte
överstiga ca 100 miljoner/år (10 MEUR)

För små företag gäller följande nivåer
•

augusti-oktober 2020: stöd om
maximalt 75 procent av sina fasta
kostnader

•

november-december 2020: stöd om
maximalt 90 procent av sina fasta
kostnader

•

januari-februari 2021: stöd om
maximalt 90 procent av sina fasta
kostnader

Företag som inte har
jämförelseperioder?

Uträkning av omställningsstödet
Omställningsstöd ges med ett belopp som
motsvarar en andel av företagets fasta
kostnader för stödperioden.

Formel
(nettoomsättningen för referensperioden – nettoomsättningen för stödperioden)
nettoomsättningen för referensperioden × 0,7

Som fasta kostnader räknas inte kostnader
som:

Definition av fasta kostnader
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyra och leasing
Räntor
Värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer
och underhåll av sådana tillgångar
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Förbrukning av vatten och elektricitet
Tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning
Tjänster som avser tvätt av textilier
Försäkringar mot ekonomisk förlust
Djurfoder
Franchiseavgifter
Offentligrättsliga tillstånd
Royalties och licensavgifter
Farledsavgifter inom sjöfart

•
•
•
•
•
•

är möjliga för företaget att undvika,
utgörs av ingående mervärdesskatt,
förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet om
sådan förbrukning ger rätt till skattebefrielse,
verksamhet som bedrivs i utlandet,
motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern, eller
hänförlig till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet.

Vilka företag kan få omställningsstöd
1

nedgången nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av
effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19

2

företaget under en viss angiven period inte verkställer ett beslut om
vinstutdelning, gottgörelse, osv.

3

företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna
till andra ersättningar

Vad gäller för koncerner?

Begränsning avseende
maximalt stöd
I enlighet med gamla statsstödsriktlinjer
gavs stöd med maximalt 30 miljoner
kronor per stödberättigat företag räknat
perioden augusti 2020-februari 2021.
EU-kommissionen beslutade dock
nyligen att höja maxbeloppet från 30
miljoner kronor till 100 miljoner kronor
vilket även förväntas att göra.

Ansökans innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8

Uppgifterna i en ansökan
ska lämnas på

heder och samvete

Tappet. Nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och
nettoomsättningen för motsvarande period närmast föregående år
Orsak. Vad nedgången i nettoomsättning beror på
Negativt resultat. Om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats
närmast före den 1 januari 2020
Fasta kostnader. De fasta kostnader som ansökan avser
Yttrande. Ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta
omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor
Ersättning. Försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som
stödet ska beräknas på
Statligt stöd. Statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på

Övrigt. De övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd

www.skatteverket.se

2. Omsättningsstöd – NYTT!
Vad? För att stötta enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört ett
särskilt omsättningsstöd

Krav?

Stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent
beroende på vilken stödperiod man ansöker om

Period? Stödet har förstärkts och gäller för omsättningstapp mars 2020-februari 2021
Ikraftträdande? Beslut har inte meddelats än
Beslut? Länsstyrelsen beslutar men man ansöker på Boverket
Stödets storlek? Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende
på stödperiod, maximalt stöd på 120 000 kr.

3. Nedstängningsstöd – NYTT!

* Pandemilagen gäller 10
januari 2021 – sista
september 2021

Vad? Ett omsättningsbaserat stöd för företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om
nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen

Krav?

Företag som tappat minst 30 procent av omsättningen

Period? Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft* och är utformat på liknande
sätt som omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till.

Beslut? Skatteverket
Stödets storlek? Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av
nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och
månad

När börjar nedstängningsstödet gälla?
Nedstängningsstödet kräver ett
statsstödgodkännande av EUkommissionen vilket kan medföra
justeringar i den slutgiltiga utformningen.

Ikraftträdandet är möjligt tidigast i
början av april 2021, men tillämpas
retroaktivt om regeringen beslutat om
nedstängningar dessförinnan.
Stödet ska kunna betalas ut kort därefter.

3. Återinförande av hyresstöd
Avser Q1 2021

Samma SNI-koder

Kompensation med 50% av den nedsatta fasta hyran. Tidigare tak om 25 %
av den ursprungliga hyran tas bort

I övrigt följer hyresstödet i stort sett tidigare konstruktion

När kan det nya
hyresstödet börja gälla?
Regeringen arbetar med att stödet ska
komma på plats så snart som möjligt,
men då det handlar om statsstöd måste
satsningen först godkännas av EUkommissionen.
Regeringen kommer att återkomma med
ytterligare information om stödets
utformning och kommande
ansökningsförfarande framöver.
Aktuell information finns på regeringen
hemsida.

Hur stort blir hyresstödet?
EU kommissionen har beslutat att höja
takbeloppet i art. 3.1 i det tillfälliga
fördraget.
Hyresstödet har fördubblats från 8 MSEK
till 16 MSEK (+/- valutakurs).
Ingenting är bestämt än men man får
anta att även Sverige följer dessa
ändringar. Inga nya förordningar har
ännu presenterats.

Kommer framgå av den nya
lagstiftningen

Hur förhåller sig stödpaketen till
varandra?

Tack för att ni lyssnade!
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