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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Uppdatering

Översänder en "repris" av föregående utskick med lite nyheter och uppdateringar. 

Stödjande åtgärder - uppdateringar i rött
I korthet de förslag på åtgärder som regeringen tagit fram och som ligger för beslut med syfte att stödja företag och
privatpersoner ekonomiskt:

 Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. 

Staten övertar sjuklöneansvaret under april och maj.

 Tillfälligt slopat karensavdrag och sjukpenning från första dagen under 1,5 månad från 11 mars. Arbetsgivaren gör
karensavdrag som vanligt och Försäkringskassan betalar ut sjukpenningen direkt till den anställde. 

Mer info kring ovanstående nämnda åtgärder kommer att finnas på:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

En tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter föreslås träda i kraft 6 april, vilken innebär att endast
ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska
betalas. Detta innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 
Vi hoppas att programtillverkarna är snabba att komma ut med stöd för detta. I annat fall får vi göra manuella
beräkningar för att ge besked om belopp som skall betalas till skattekontot och vi avvaktar generellt med
arbetsgivardeklarationerna till tidigast 6 april. 
Lär mer här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration

Anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst 3 månaders skatt (arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och
mervärdesskatt).  Enligt Skatteverket måste företag som ansöker om anstånd kunna visa att betalning kommer att
kunna göras när anståndstiden löpt ut och det är alltså bara företag med tillfälliga betalningssvårigheter som kommer
att beviljas anstånd. En ny tjänst för ansökningar kommer att öppnas redan 30 mars. Notera att ränta kommer att utgå
på anståndsbeloppet, vilken förnärvarande är 6,6% men som sannolikt kommer att sänkas till en lägre nivå. 
Läs mer här (uppdaterad länk): 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset
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Korttidspermittering. Arbetstagaren går ned i arbetstid men får ändå ut mer än 90 procent av lönen. Staten täcker upp
med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. 
Tillväxtverket har nu tagit fram en avtalsmall för arbetsgivare som saknar kollektivavtal. 
Info finns här:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

De olika myndigheterna som det länkas till ovan kommer fortlöpande att uppdatera sin information efterhand besluten har
klubbats och den praktiska hanteringen står klar.

Vidare verkar nu flera banker som bl a Nordea, Danske Bank och Swedbank öppna för amorteringsfrihet på både företags-
samt privatlån och det kan alltså finnas anledning att kontakta sin bank kring detta. 

 

Det nya förslaget med en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna enligt ovan kommer vara av betydelse för många
mindre företag med upp till 30 anställda. Förslaget träffar dock inte alla. 

Korttidspermitteringar är också en åtgärd som många företag kan utnyttja för att överleva en tid, men inte heller detta gäller för
alla och behovet av att permittera grundar sig på att man har mindre att göra - vilket inte är hållbart i någon större utsträckning
och/eller i längre tid för många företag.

Alla lär, på ett eller annat sätt, påverkas av Coronavirusets härjningar och det är viktigt att inte sitta overksam utan att i stället
försöka vidta åtgärder för att minska negativa effekter. I detta ingår att se över personalbehovet och att föra en löpande dialog
med både leverantörer och kunder kring t ex leveranser och betalningar för att verksamheten så långt det är möjligt skall kunna
fortgå hos berörda parter utan alltför allvarliga konsekvenser. 

Den rådande pandemin har spillt över även på vår verksamhet och vi kommer fortlöpande utvärdera vilka åtgärder som bedöms
nödvändiga, men vi kommer att "se om vårt hus" för att kunna reda ut stormen.  

Urban tillsammans med Maria och Susanne

Ta del av SRF-nytt på
https://www.ganska.se/nyheter/
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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