Information om åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen per
den 30 mars.
Nedanstående dokument innehåller en sammanställning kring åtgärder som syftar till att minska de
ekonomiska effekterna för rederierna till följd av den ekonomiska kris som utbrottet av covid-19
inneburit.

Samlad information om åtgärder i Sverige
Det finns ett antal samlade sammanställningar med information kring de åtgärder som vidtagits i
Sverige. En bra sammanställning med flera av de åtgärder som vidtagits inom det ekonomiska
området finns på bolagsverkets hemsida:
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv//journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Även på regeringens hemsida finns en sammanställning över de åtgärder som regeringen hitintills
beslutat om:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiskaatgarder-med-anledning-av-covid-19/

Utöver de beslut som regeringen hitintills fattat har olika myndigheter fattat beslut om såväl
operativa åtgärder som åtgärder för att underlätta för företagen, exempelvis har Transportstyrelsen
beslutat om att senarelägga fakturering och förlänga betalningstiden på fakturor. Samlad information
finns på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/covid-19coronavirus/

Ekonomiska åtgärder av särskild betydelse för rederier

Likviditetsåtgärder
Regeringen har beslutat om ett flertal åtgärder för att stärka likviditeten för företagen, ett flertal av
dessa kan vara aktuella även för rederier. Flera av åtgärderna rör svenska exportföretag. Svenska
rederier kan omfattas av dessa dels om de bedriver export (utrikes sjöfart är i denna del att betrakta
som export), dels som bärare av svenska exportvaror.

Exportkreditnämnden (EKN):
1. Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för mindre företag

Med rörelsekreditgarantin täcker EKN bankens risk när banken ger lån, checkkredit och
övertrasseringsrätt. Därmed blir det lättare för företagen att få lån från banken. Det är banken
som ansöker om garantin. Täckningsgraden är höjd till 80 procent. Garantin erbjuds för
banklån till företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor.
2. Ny rörelsekreditgaranti för stora företag
EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag, kallad ”Enskild
kreditgaranti”. Det är en garanti som endast efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av
bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag. Företag kan söka förhandsbesked, det vill
säga limit för rörelsekreditgarantier. En limit kan avropas genom att utsedd långivare skickar in
en ansökan. Det går även bra för långivaren att ansöka direkt, utan att företaget först har
ansökt om limit. Låntagaren ska fylla i och skicka in ett tilläggsblad som bilaga till ansökan.
EKN har också inom ramen för sitt ordinarie ”utbud” produkter som kan vara aktuella för
rederier exempelvis bekräftade remburser, diskonterade växlar och lån till köparen i en
exportaffär. EKN har även en garanti för investeringar i utlandet, samt en garanti för
investeringskrediter som underlättar tillgång till finansiering vid investering i
produktionsanläggningar och maskiner i Sverige.
Ytterligare information finns på: https://www.ekn.se/garantier/

Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit har erhållit utökade medel för utlåning till företagen från staten. Hitintills
sker utlåning inom ramen för befintliga lösningar.
Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas
Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått
ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten
garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max
75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.
För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya
coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för
bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än
sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.
Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig
kreditprövning.
Ytterligare information finns på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslagetstatlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

ALMI
Almis Brygglån
Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av
coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är
särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan
diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och
balansräkning.
Ytterligare information finns på: https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrigfinansiering/brygglan/
Almi har även Inom sitt ordinarie tjänsteutbud olika typer av lån. Regeringen har föreslagit att
Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora
företag i hela landet.

Pågående arbete och förslag- likviditet
Från Svensk Sjöfarts sida har vi dels föreslagit att Sjöfartsverket ska kunna utsträcka
betalningstiden för fakturor i syfte att öka likviditeten för rederier, dels att Skeppshypotek vid
behov ska kunna använda möjligheten att utsträcka lånetiden för fartyg, möjliggöra
uppskjutna amorteringar, etc. Några beslut är ännu inte fattad i dessa delar.

Anstånd med skatter och avgifter
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med
skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar
den senare. Det finns två sorters anstånd:
- tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
- anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.
Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med
betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år
från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och
september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd.
Ytterligare information finns på:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/tillfalligtanstand
medskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html
Anstånd med skattebetalning
Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till
exempel punktskatter.
Ytterligare information finns på:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskat
tebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html

Anställda
Korttidsarbete
Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid
och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den
anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
Stödet kan sökas från och med den 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med
den 16 mars 2020. För att kunna söka stödet krävs både centrala och lokala avtal mellan
parterna.
Ytterligare information finns på: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samladinformation-om-covid-19/korttidsarbete.html
Staten tar hela sjuklönekostnaden
Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader
under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad
sjukpenning för dag 1–14.
Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11
mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna
ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.
Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar
som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu
inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.
När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt
att handlägga alla ärenden som kommer in.

Svensk Sjöfarts pågående arbete och förslag- personal
Inom regeringskansliet bereds för närvarande ett förslag från delegationen för sjöfartsstöd om
ett utvidgat sjöfartsstöd under krisen. Något förenklat är inriktning i förslaget att rederier som
idag uppbär sjöfartsstöd ska beviljas detta även framgent om man tvingas lägga upp fartyg,
permittera personal eller om sjömän inte kan ta sig till sina fartyg. Något beslut är ännu inte
fattat i frågan.

