Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Omsättningsstöd finns till för att hjälpa egenföretagare som har enskild firma ﴾enskilda
näringsidkare﴿, handelsbolag och kommanditbolag som har förlorat omsättning på grund av
pandemin. Länsstyrelsen Skåne handlägger ärenden för Skåne län, Kronobergs län och
Blekinge län.
För månaderna augusti 2020 till och med februari 2021 kan en företagare få maximalt 168 000 kr.
Pengarna är inte ett lån utan ett stöd. Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare är inte samma stöd
som Skatteverkets omställningsstöd som ger ersättning för fasta kostnader. Egenföretagaren kan söka
båda stöden samtidigt. Är du osäker på om du har rätt till stödet? Skicka in din ansökan ändå, vi på
Länsstyrelsen Skåne hjälper dig. Sista dagen för att skicka in ansökan är den 30 april 2021.
Var söker jag?
• Enskild firma ﴾enskilda näringsidkare﴿ söker här: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ‐
Boverket
• Kommanditbolag och Handelsbolag söker här: Omsättningsstöd till handelsbolag och
kommanditbolag ‐ Boverket

Vad händer om jag räknar fel eller skickar in fel underlag?
Vi på Länsstyrelsen Skåne kommer att guida dig genom din ansökan. Vi vill hjälpa dig att göra rätt och
ge dig det stöd som du har rätt till. För många blir det fel när de skickar in sin ansökan om stöd men
tillsammans med handläggaren i just ditt ärende så brukar vi lösa det. Vi arbetar varje dag med att
hjälpa flera hundra företagare med deras ansökan.
Vad krävs för att få omsättningsstöd?
1. Att du har enskild firma ﴾enskild näringsidkare﴿, handelsbolag eller kommanditbolag.
2. Att du är godkänd för F‐skatt när du ansöker.
3. Att du hade en nettoomsättning på minst 180 000‐200 000 kronor för hela året 2019.
4. Att du inte är i konkurs eller har näringsförbud när du ansöker.
5. För att få omsättningsstöd krävs också att företagets omsättning har minskat under 2020 och
2021.
‐ Under augusti‐oktober 2020 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 40% jämfört med
augusti‐oktober 2019.
‐ Under november‐december 2020 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 30% jämfört med
november‐december 2019.
‐ Under januari‐februari 2021 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 30% jämfört med januari‐
februari 2019.

Vad ska jag göra om jag inte vet om min omsättning har minskat tillräckligt mycket?
Gå in på Boverkets hemsida och gör din ansökan ändå, hemsidan hjälper dig att räkna.
Mer information om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

KONTAKT
Ring oss på Länsstyrelsen Skåne på 010‐224 11 30.
Det går att ringa alla vardagar kl. 11.00‐14.00. Det går även att ringa lördag och
söndag den 24‐25 april, kl. 11.00‐14.00.
Du kan också maila oss på: bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här
Vill du avregistrera dig utskick? Klicka här

Skickat med Paloma

