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Omställningsstöd till företag fr.o.m 22 juni
Mellan den 22 juni och 31 augusti 2020 kan företag som haft kraftigt minskad omsättning
ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket. Stödet ska bidra till att täcka företagets
fasta kostnader och är tillgängligt för de företag som under mars och april 2020 haft en
minskad omsättning på minst 30 procent jämfört med samma period förra året.
Omställningsstödet riktar sig till de företag som redovisat en nettoomsättning om minst 250 000
kronor under det senaste räkenskapsåret och i vilka nettoomsättningen ska ha minskat med
minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19.
Storleken på stödet uppgår till mellan 5 000 kr och 150 miljoner kronor beroende på hur mycket
företagets nettoomsättning har minskat. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där man
kan få hjälp att se om företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket. Om stödet uppgår
till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader
som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per
företag.
Ansökan görs via Mina sidor på skatteverket.se och i ansökan ska företaget redovisa sina fasta
kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor, samt hur mycket nettoomsättningen har gått ned.
Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett
registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till
ansökan.
Utbetalning av stödet ska ske cirka en vecka efter att komplett ansökan har kommit in till
Skatteverket och utbetalningen sker till företagets skattekonto.
Mer information finns på
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagfore
ningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html
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Nyhetsbrevet M Ä K L A R R Ä T T nr #37
Nyhetsbrevet Mäklarrätt syftar till att öka företagsmäklarnas medvetenhet om de juridiskt komplexa frågeställningar som
dominerar företagsmäklarens arbete. Nyhetsbrevet belyser viktiga vägledande domar ur vilka rekvisit uttolkas för att klart
markera var gränserna går för företagsmäklarens rättigheter och skyldigheter.
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Krzymowski Juristbyrå är en renodlad affärsjuridisk byrå med särskild kompetens i mäklarrätt.
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