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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid 
korttidsarbete 

Utfärdad den 3 mars 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:208) om stöd vid 

korttidsarbete  

dels att 8 § ska upphöra att gälla, 

dels att 6, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse. 

6 §1    Stöd enligt 9 § första stycket första meningen lagen (2021:937) om 

ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska betalas ut 

skyndsamt av Tillväxtverket till arbetsgivaren. 

Stöd som lämnas efter godkännande av Skatteverket 

7 §2    Om det finns ett överskott på skattekontot efter att preliminärt eller 

slutligt stöd har krediterats enligt 32 § lagen (2013:948) om stöd vid 

korttidsarbete, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det 

konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 

14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Skatteverket får 

besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden motiverar 

det. 

9 §3    Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten 

av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om 

verkställigheten av denna förordning.  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

2. Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket genom en ansökan om

godkännande som lämnats före ikraftträdandet handläggs enligt äldre 

föreskrifter.  

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Erik Sjöstedt 

(Finansdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2021:940. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. 
2 Senaste lydelse 2020:933. 
3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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