Hej!
Pga. det rådande Coronaviruset, Covid 19, vet vi att småföretagare drabbas hårt.
Vi på Amelitas, uppdaterar oss så fort det går med alla nyhetsuppdateringar, samt att sätta oss in i
hur man ska gå tillväga rent praktiskt.
Några steg ni redan nu kan se över är
• Se över hur stort tapp i intäkter ni förväntar er jämfört med normalt, vi justerar därefter
F-skatten för att ni snabbt skall frigöra er den. Viktigt är dock att följa upp löpande ifall
situationen ändrar sig så ni inte får en skatteskuld i slutet av året.
•

Kontakta leverantörer om förlängd betaltid förslagsvis +30 dagar

•

Kontakta er bank för tillfälliga lån
Vi på Amelitas hjälper självklart till med budgetar och siffror som krävs vid ansökan.

Kontakta oss så hjälper vi er att se över möjligheterna.
Regeringens och riksbankens stödpaket
Beslut angående uppskjuten skatteinbetalning och korttidspermittering kommer idag 19/3 därefter
kommer mer information om hur arbetet och ansökningar praktiskt kommer att fungera.
Dock bör ni räkna med en lång handläggningstid då väldigt många ansökningar kommer in samtidigt.
Krispaketets viktigaste delar är
1. Kraftigt förstärkt möjlighet att få anstånd med betalning av skatt
Anståndet får maximalt omfatta tre månaders skatteinbetalningar och gälla upp till ett år. Därmed
kan personligt betalningsansvar för skatt undvikas utan att bolaget behöver försättas i konkurs eller
företagsrekonstruktion. Skatteverket ska efter ansökan besluta om anstånd om inte särskilda skäl
talar emot det.
Gällande anstånd för betalning till Skatteverket, ska man kunna visa på hur företaget drabbats av
Covid19, tex en markant nedgång av intäkter under perioden.
Viktigt är att obetalda skatter trots en ansökan fortsatt kommer att skickas till kronofogden, vi
hoppas såklart att denna hantering stoppas under denna tid.
Företag som tidigare haft problem med att betala i tid till Skatteverket samt har stora skatteskulder
kommer troligtvis inte kunna få anstånd, vi uppdaterar oss löpande angående detta.
En avgift på 0,3% samt kostnadsränta på 1,25% kommer att behöva betalas månadsvis.
Läs även mer på skatteverket hemsida
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalning
pagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

2. Staten tar över 75 % av lönekostnaderna vid korttidspermittering i upp till 12 månader
Korttidspermittering innebär att arbetstagaren tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Staten kommer
stå för 75 % av lönekostnaderna vid en korttidspermittering. Som arbetsgivare är det viktigt att
försäkra sig om stöd för korttidspermittering finns i kollektivavtal eller inte. Om kollektivavtal saknas
måste det istället finnas ett skriftligt avtal med minst 70 % av arbetstagarna som stödjer en
korttidspermittering.
Gällande kortidspermittering, finns det viss information på tillväxtverkets hemsida samt hos de
fackförbund om bolaget tecknat kollektivavtal.
Ansökan öppnar 7 april 2020
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid19/korttidspermittering.html

3. Staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj månad
Hur förslaget kommer implementeras är ännu inte beslutat, så det är därför viktigt att hålla sig
uppdaterad med den senaste informationen från regeringen och Försäkringskassan.
4. Stödlån från riksbanken
Utlovande lån av regeringen från bank. Riksbanken hänvisar till att man kontaktar sin bank. Vi är
behjälpliga att tillsammans med dig titta på en budget och övrig information som kommer att krävas
vid den sedvanliga kreditprövningen.
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronaviruset/safungerar-riksbankens-lan-till-foretag-via-bankerna/
Underlag som behövs vid en ansökan
Senaste bokslut samt resultat och balansrapport. En beskrivning av vad krediten ska användas till och
hur bolagets verksamhet har försämrats pga. av rådande marknadsläge. Verksamheten ska innan
detta hände har varit en sund med positiva resultat och kassaflöden och inga anmärkningar.
För övrigt vill vi meddela att vi arbetar på som vanligt så gott vi kan.
Kontoret kommer vissa dagar att vara sporadiskt bemannat men du kan nå oss på mejl så
återkommer vi.
Om du inte når din konsult så skicka ett mejl till gemensam@amelitas.se eller ring till växelnummer
08-741 09 42

