Dessa stöd är presenterade
Här listar vi de stöd som är presenterade för tillfället. Notera att de formella politiska besluten
ännu inte är fattade för vissa av stöden.
Stöd

Träder i kraft/möjlig att ansöka

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

1 december 2021 till 31 mars 2022

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg

Träder i kraft 7 februari 2022 men tillämpas 19
januari 2022 – 31 mars 2022

Omställningsstöd för december 2021 samt januari
och februari 2022

Inte klart än (efter att statsstödsansökan godkänts
av EU-kommissionen och ny förordning trätt i kraft)

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och
handelsbolag för december 2021 samt januari och
februari 2022

Inte klart än (efter att statsstödsansökan godkänts
av EU-kommissionen och ny förordning trätt i kraft)

Ytterligare anstånd med skatteinbetalningar

Träder i kraft 7 mars 2022

Sjuklönekostnader - utökat statligt ansvar
Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som anses vara normalt. I den
månatliga arbetsgivardeklarationen redovisas sjuklönekostnaderna till Skatteverket. Stödet gäller
från den 1 december 2021 till den 31 mars 2022 och ersättningen krediteras automatiskt på
företagets skattekonto.

Företagets lönesumma per månad
Högst 250 tkr

0,35 %

250 - 500 tkr

0,63 %

500 - 1000 tkr

0,77 %

1000 - 1667 tkr

0,86 %

Över 1667 tkr

1,07 %

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Detta innebär att en person inte behöver ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att
styrka sin frånvaro för att kunna få sjuklön.
Kravet föreslås träda i kraft den 7 februari, men tillämpas från och med den 19 januari och ska
gälla till och med den 31 mars 2022.
Korttidsarbete

Vi har inget avtal för korttidsarbete för frisörbranschen genom frisöravtalet ännu. Mer info om
detta kommer.
Omställningsstöd
Omställningsstödet ska återinföras för december 2021 samt januari och februari 2022 enligt
regeringens förslag. Man har även aviserat att det finns möjlighet att förlänga stödet över mars
månad samt att takbeloppet höjs till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler, 117 miljoner
kronor. Den nya nivån gäller för alla stödperioder sammanlagt mellan augusti 2020 och juni 2022,
d.v.s. för den som tidigare maximerat utbetalat stöd finns sedan december ytterligare 20 miljoner
kronor att ansöka om.
Stödet ges till företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent och man
kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende
på företagets storlek.
Det är inte möjligt att ansöka innan EU-kommissionen godkänt såväl utökningen som det höjda
takbeloppet och riksdag och regering formellt fattat beslut.
Stödet hanteras som tidigare av Skatteverket.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Regeringen har föreslagit att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare återinförs för december
2021 samt januari och februari 2022. Regeringen har även annonserat att de har beredskap för att
förlänga stödet över mars 2022 om det skulle behövas.
Utgångspunkten är, enligt regeringen, att stödet ska utformas på liknande sätt som tidigare.
Anstånd med skatteinbetalningar
Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms.
Anstånden infördes den 30 mars 2020. Det finns datumgränser för hur länge anstånden kan löpa.
Fram till dess går det att ansöka om tillfälliga anstånd men den som ansöker om anstånd sent kan
därför i vissa fall få kortare anståndstid beviljat.
Regeringen har nu aviserat utökningar av möjligheterna till anstånd. Det föreslås bland annat att:

- Anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels
mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst nio
redovisningsperioder vardera. Det innebär att anstånden utökats med ytterligare två perioder
för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter och med ytterligare tre månader för mervärdesskatt.
För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst
tre redovisningsperioder.

- Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett beskattningsår får
beviljas för högst två redovisningsperioder. Anstånd för nu nämnd skatt föreslås kunna beviljas
även för sådan skatt som ska deklareras senast den 17 januari 2023.

- Anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som
infaller under oktober–december 2021.

- Lagändringarna föreslås träda i kraft den 5 februari 2022.
Utöver ovanstående har regeringen sedan tidigare föreslagit att de tillfälliga anstånden, efter att
maximal anståndstid utnyttjats (2 år), ska betalas tillbaka enligt en avbetalningsplan på 15
månader. Denna lag föreslås träda i kraft den 7 mars.

