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Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i den extra ändringsbudget som nu presenterats 
med anledning av Corona-krisen. Det är bra och kraftfulla åtgärder som kommer göra skillnad 
för företag och anställda. Men redan nu ser vi också att åtgärderna från staten och från 
myndigheter som Riksbanken riskerar att inte nå fram till de mindre företag som nu drabbas 
oerhört hårt av krisen. Därför behöver förslagen kompletteras och ändras – och det skyndsamt. 
Kristdemokraterna föreslår följande åtgärder:

INLEDNING

Riksbanken tillförde likviditet till banksystemet 
för att möjliggöra för fler företag att få lån i kris. 
Men designen på de 500 miljarder kronorna 
kommer inte att ha avsedd verkan i nuläget. 
Detta eftersom de ska lånas ut efter sedvanlig 
kreditprövning hos bankerna och där bankerna 
står för kreditrisken. 

Det innebär att medlen till stora delar inte 
kommer nå fram till i grunden sunda företag, 
framför allt inte till småföretag. Det kommer i 
sin tur leda till fler konkurser, varsel och upp-
sägningar än annars, med enorma följdverk-
ningar i ekonomi och för enskilda människor. 

Regeringen måste snabbt bereda på vilket 
sätt staten bäst kan garantera stora delar av, 

men inte hela, krediten när dessa pengar an-
vänds. Bankerna ska fortsatt ha del i risken och 
göra en kreditprövning. Men genom delad risk 
kan utlåning bli större och rädda fler företag. En 
sådan garanti bör också innebära att villkoren 
blir bättre för företagen än annars. 

Kreditgarantin bör hanteras av lämplig myn-
dighet, eller att Riksbanken gör det med staten 
i ryggen. Det är också centralt att ett sådant 
garantisystem säkerställer att bankerna inte tar 
en mindre del av risken, men en större del av en 
eventuellt framtida vinst på krediterna. Skatte-
betalarna bör alltså få del av eventuella framti-
da vinster.

1. STATLIGA KREDITGARANTIER
FÖR RIKSBANKENS LÅN TILL FÖRETAGARE

- Inför en statlig kreditgaranti för Riksbankens lån till företagare

FÖRSLAG



- Låt familjemedlemmar till ägare omfattas av lagen om korttidsarbete/permittering. Ta skyndsamt 
fram förslag som på motsvarande sätt bistår med lättnader för företagare utan anställda.

FÖRSLAG

- Inför ett tillfälligt undantag från företrädaransvaret i de fall där företagen erhåller ett tillfälligt 
anstånd med inbetalning av skatter och avgifter under den period som staten tillhandahåller den 
utvidgade möjligheten. 

FÖRSLAG

Sverige har många små familjeägda företag där 
hela familjen arbetar och företag där bara fö-
retagaren själv arbetar. Under rådande ekono-
miska omständigheter är många av dem mycket 
ekonomiskt utsatta. 

Regeringens förslag om korttidsarbete om-
fattar dock inte denna grupp av ägare, delägare 
eller anställda familjemedlemmar till ägare1.  
Dessutom bedöms de övriga förslag som hittills 
presenterats av regeringen inte nå denna grupp 
av företagare i någon större utsträckning.

Denna plötsliga kris, som för företaget också 
påverkats av myndighetsbeslut och myndig-

Regeringen har möjliggjort för företagare att 
skjuta upp inbetalningen av skatter, arbetsgi-
varavgifter, moms och preliminärskatt. Men 
med nuvarande regler om företagares företrä-
daransvar riskerar småföretagare att bli person-
ligt ansvariga om företaget går i konkurs med 
en skatteskuld. För vissa kan det innebära stora 
belopp och en mycket tung börda för det enskil-
da hushållet.

Företrädaransvaret är ett personligt betal-
ningsansvar för en juridisk persons skatteskul-

hetsrekommendationer blir nu snabbt både en 
kris för företaget och för familjen. Därför borde 
regeringen utreda möjligheterna att också 
inkludera familjemedlemmar i lagen om kort-
tidsarbete, och ta fram förslag som bidrar till 
lättnader på motsvarande sätt för ägare i små-
företag. 

Vilka som jobbat i företaget kontrolleras via 
skattsedeln, så att man kan se vilka som har fått 
lön från företaget innan krisen (som jämförel-
semånad).

der. Om ett bolag har likviditetsproblem och 
saknar medel att betala skatten i rätt tid måste 
i princip bolagets företrädare omgående vidta 
ingripande åtgärder som att avveckla bolaget.

I detta läge med en exceptionell nedgång i 
efterfrågan bör en företagare inte riskera att 
bli personligt betalningsansvarig för att man 
använt sig av möjligheten att få anstånd med 
inbetalning av skatte-och arbetsgivaravgifter. 

2. FÖRÄNDRINGAR AV KORTTIDSARBETE

3. SLOPA FÖRETRÄDARANSVARET FÖR SMÅFÖRETAGARE 

– SMÅFÖRETAGARE MÅSTE OMFATTAS



- Se skyndsamt över möjligheten att sänka räntan på uppskjutna skatteinbetalningar. I första hand 
bör anståndsavgiften på 0,3 procent för varje påbörjad månad sänkas eller slopas. 

FÖRSLAG

- Inför ett undantag från regeln om att företag bara får pausas en gång varje femårsperiod. Därmed 
skulle alla småföretagare kunna pausa företaget för att få del av a-kassa.  

FÖRSLAG

Som tidigare nämnts har regeringen gjort det 
möjligt att skjuta upp inbetalningen av skatter 
och avgifter. Genom att detta kan ske retroak-
tivt från januari så kan också företag få tillbaka 
redan inbetalda skatter på skattekontot, vilket 
är mycket bra för att stärka likviditeten. För 
detta tar staten ut en ränta, eftersom uppskjut-
na skatteinbetalningar är att se som ett lån. 
Räntan utgörs av en årlig kostnadsränta på 1,25 

Idag behöver småföretagare i praktiken lägga 
ned sitt företag för att få tillgång till ekonomiskt 
skyddsnät, så som a-kassa. Enligt gällande 
tolkning räcker det inte alltid med att pausa 
företaget, och för de som uppfyller villkoren 
att pausa företag så går det bara att göra detta 
en gång varje femårsperiod. För de som redan 
pausat företaget en gång krävs nu att bolaget 
sätts i konkurs för att få a-kassan, trots att de 

procent samt en anståndsränta på 0,3 procent 
per månad. Dessa räntor är inte avdragsgilla 
och motsvarar därför en avdragsgill årlig ränta 
på 6,6 procent. 

Det utgör en hög lånekostnad - i synnerhet 
för företag som är i djup kris. Det är orimligt 
att staten tar ut en sådan hög ränta, som är flera 
gånger högre än en vanlig bankränta, och därför 
bör den sänkas.

ser möjligheter att återstarta företaget efter 
Corona-krisen. Det vore olyckligt. 

Därför bör det införas ett undantag som gör 
att alla småföretagare kan ha sitt företag pausat. 

Att ”pausa företaget” innebär här att företa-
garen pausar F-skatt och momsredovisning, så 
att företagets verksamhet inte kan pågå samti-
digt. 

4. SE ÖVER RÄNTEKOSTNADER FÖR FÖRETAG

5. UTÖKA MÖJLIGHETERNA ATT PAUSA

SOM SKJUTER UPP SKATTEINBETALNINGAR 

FÖRETAGET – FÖR ATT FÅ A-KASSA



- Lagen bör snabbt ändras så att Tillväxtverket inte behöver tillämpa detta krav för de ansökningar 
som kommer in under 2020 och härrör situationen under Coronakrisen. 

FÖRSLAG

I lagstiftningen om korttidsarbete ställs kravet 
att företaget ska ha vidtagit alla andra åtgärder 
som står till buds för att minska sina personal-
kostnader2. Det kan exempelvis röra sig om att 
avsluta tidsbegränsade anställningar som inte 
är verksamhetskritiska. Denna anpassning har 
företagen förstås inte hunnit med i detta snabba 
krisförlopp och därtill finns stor svårigheten i 
att bedöma framtida personalbehov. Det är i 

den nuvarande situationen bättre att företagen 
kan upprätthålla en personalstyrka men minska 
arbetstiden än att de sparkar personal för att 
använda sig av korttidsarbete för den resteran-
de delen av personalstyrkan. Det finns också ett 
behov att tydliggöra att också konsultbolag och 
bemanningsföretag kan omfattas av lagen om 
korttidsarbete i denna situation. 

6. STOPPA KRAVET PÅ ATT HA
”VIDTAGIT ANDRA ÅTGÄRDER INNAN”

1) Se 11§ lag 2013:948 om stöd till korttidsarbete
2) Lag 2013:948 om stöd till korttidsarbete, 5a § p.4
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