
CORONA CHECKLIST 
12 saker du bör ha koll på

Tillväxt Botkyrka är ett icke-vinstdrivande  
initiativ i samarbete med Botkyrka kommun. 
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Vad får jag?  
 
Direkt överblick på hur det går för verksamheten 
och om du behöver göra ytterligare åtgärder för att 
minska kostnader och/eller öka intäkter. Viktigt att 
ha koll på balansräkningen, då bokfört värde i 
bolaget inte ska understiga aktiekapitalet.  
 
När gäller det?  
 
Så länge du behöver 

Hur gör jag? 
 
Ta hjälp av din revisor och se till så att du får 
relevanta nyckeltal presenterade regelbundet, som 
hjälper dig ha löpande koll på likviditeten och 
balansräkningen.  
 
Vi rekommenderar att ni även gör en enkel 
likviditetsanalys (mall finns på vår hemsida).

Ha koll på 
företagets  
ekonomi

Tillväxt Botkyrka är ett icke-vinstdrivande 
initiativ i samarbete med Botkyrka kommun. 



Vad får jag?  
 
Redovisa kundförlust och minska den utgående 
momsen om kundfakturan är mer än 3 månader 
försenad och kunden har fått en skriftlig 
påminnelse (mail räcker). 

När gäller det?  
 
- Gäller för obetalda på fakturor utfärdade den  
1 februari – 31 december 2020 

- Det får inte finnas intressegemenskap mellan er 
och kunden.  
 
- Kunden ska vara en verksamhet och inte en 
privatperson. 

Hur gör jag? 
 
Redovisa kundförlusten i momsdeklarationen för 
den månad som ni kan konstatera kundförlusten. 
Klicka här för mer info.
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Minska utgående 

moms

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/momsfragortillfoljdavcorona.4.109dcbe71721adafd256180.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/momsfragortillfoljdavcorona.4.109dcbe71721adafd256180.html
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Vad får jag?  

- Är preliminärskatten för 2020 för hög? Då kan du 
uppdatera den preliminära skattedeklarationen, 
om du räknar med en förlust i år så kan du få 
tillbaks den skatt du redan betalat in under året.


När gäller det?  

- Du kan uppdatera preliminärskatten för 2020 så 
många gånger du vill innan året är slut. 

Hur gör jag? 
 
Skicka in en ny preliminär skattedeklaration för 
2020.  
 
OBS! Viktigt med korrekt uppskattning.

Betala mindre  
prel. skatt



Vad får jag?  

- Botkyrka kommun ger anstånd på kommunala 
avgifter (tex hyra, VA-avgifter och miljötillsyn). 

- Vi rekommenderar även att du kollar upp med 
berörda parter om du kan få anstånd på andra 
fasta avgifter, tex leasing av firmabil.  

- Många banker erbjuder också möjlighet att 
pausa amorteringar, både till privatpersoner 
och företag.  

När gäller det?  

Tillsvidare 

Hur gör jag? 
 
Ansök om anstånd hos de leverantörer och 
myndigheter och instanser där du är skyldig 
pengar. 

Sök anstånd på 
kostnader
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Vad får jag?  

Kompensation till arbetsgivare för den del av 
sjuklönekostnaden som överstiger det 
normala*. Läkarintyg krävs efter dag 21.  
 
När gäller det?  

Fram till 30 september, men regeringen har 
föreslagit att det ska förlängas till hela 2020, 
beslut ej fattat ännu. 

Hur gör jag? 

Betala sjuklön som vanligt med en karensdag, 
du får sedan ersättning av försäkringskassan 
via skattekontot på månadsbasis.

Ersättning 
sjuklöner
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*Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger 
en andel av månadens lönesumma. Andelen beror 
på lönekostnaden, varierar mellan 0,35-1,07%.  
Mer info här

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/


Vad får jag?  

Staten betalar upp till 50% av löneskostnaden vid 
arbetstidsförkortning (20-60%) för personal som 
varit anställd över 3 månader och inte har andra 
lönestöd.  

När gäller det?  
 
Du kan ansöka om permittering under 2020, 
förhandling pågår om 2021. Om ansökan beviljas 
gäller den 6 månader framåt med möjlighet till 
förlängning i max 3 mån.  

Hur gör jag? 
 
Om du har kollektivavtal behöver fackförbund 
godkänna, efter att du har fått godkänt följer du 
instruktioner och gör ansökan på Tillväxtverkets 
hemsida.

Korttidsarbete  
(20 - 80%)
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html


Vad får jag?  
 
Upp till 12 månaders anstånd på upp till tre månaders 
inbetalningar av skatter (avdragen skatt på lön, 
arbetsgivaravgift och moms). Det tillkommer en 
kostnadsränta (f.n. 1,25 % per år) och anståndsavgift 
fr.o.m. den 7:e månaden (0,2 % per månad). Dessa är 
inte avdragsgilla. 
 
När gäller det?  
 
Välj tre månader mellan januari och september 2020. 
Behöver vara återbetalat senast 12 november 2021. 

Hur gör jag? 
 
Ansök genom att fylla i blankett SKV 4839 på 
skatteverket.se. Tillväxt Botkyrka kan hjälpa till att 
uppskatta vad lånekostnaden blir. 

Anstånd 
skatteverket
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https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalligtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalligtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html


Vad får jag?  

En del hyresvärdar erbjuder anstånd på 
hyran. Din hyresvärd kan även få ersättning 
på upp till halva hyresrabatten mellan 1 april - 
30 juni om du tillhör en riskbransch. 

När gäller det?  
 
Enl. överenskommelse med hyresvärd. 
 
Hur gör jag? 

- Se lista på SNI-koder på länsstyrelsens 
hemsida om du tillhör en riskbransch. 

- Hör dig för med andra företag som hyr från 
samma hyresvärd 

- Fråga din hyresvärd om anstånd och 
eventuell rabatt.

Anstånd på hyra
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Vad får jag?  

Du som har haft ett omsättningstapp i maj - juli 
jämfört med 2019 kommer att kunna ansöka om 
ersättning på 22,5-75%* av företagets fasta avgifter 
den perioden (exkl. lönekostnader).  
 
Minskningen ska ha varit minst 40% för maj och 
minst 50% för juni och juli. 

När gäller det?  

Maj - juli 2020, men stödet måste godkännas i EU 
ansökan öppnas.  

Hur gör jag? 

Räkna på vad det skulle innebära för er 
verksamhet*, och avvakta mer information. 
 
*Ansöker du om hyresrabatt eller tillhör du en koncern kan 
det få särskilda konsekvenser, hör av dig till oss berätta vi 
mer.

Ansök om 
omställnings- 

stöd
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Vad får jag? 

- Vissa banker erbjuder amorteringsfria lån och 
möjlighet till anstånd på räntan. 

- Almi erbjuder ett särskilt brygglån med anstånd 
på ränta och amortering från start. Individuell 
räntesättning med en rörlig ränta som för 
närvarande är högst 4,95%. 

När gäller det?  

- Löptiden för ett banklån förhandlas med banken. 
- Almis brygglån är 12 månaders lån, men kan 

därefter omförhandlas till ett företagslån. 

Hur gör jag? 

- Undersök först vad du kan få för erbjudande från 
din bank. 

- För Almi brygglån: Ta fram ditt senaste bokslut 
och aktuella delårs-siffror om ditt bokslut är äldre 
än fyra månader (resultat- och balansräkning).  
Gör sedan en ansökan via e-tjänst på almi.se

Låna på banken 
eller Almi
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https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
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Vad får jag?  

- Information om vad som gäller för just din 
bransch, tex. om du har matservering ska det 
vara bordsservering med avstånd mellan borden 
eller avhämtning. 

- Insikter hur bransch-kollegorna gör för att 
motverkar smittspridning och säkra framtida jobb 
(plexiglas i kassan, munskydd, etc) 

- Inspiration till hur verksamheten kan anpassas 
för att öka eller bibehålla försäljning, tex. sälja 
presentkort eller erbjuda hemkörning. 

När gäller det?  
 
Tills vidare. 

Hur gör jag? 

- Ha koll på nyhetsflödet  
- Gör regelbundna avstämningar med bransch-

kollegor och din bransch-organisation.

Hur gör bransch- 
kollegorna?
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Vad får jag?  
 
Genom att planera framåt står du redo när 
restriktionerna släpper. En tydlig riktning framåt gör 
dig mindre reaktiv och ger bra energi till ditt team, 
kunder och leverantörer.  

När gäller det?  
 
Nu!  

Hur gör jag? 

Gör en handlingsplan för vad du gör när 
restriktionerna släpper, och hur du kan skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att kunna rivstarta. 
 
Vill du ha ett bollplank är du välkommen att kontakta 
oss www.tillvaxtbotkyrka.se

Planera för en 
rivstart! 

http://www.tillvaxtbotkyrka.se
http://www.tillvaxtbotkyrka.se

