FSJ - Jazzen i Coronatider
TIPS LISTAN
(OBS! detta är tips och var medveten om att allas situation ser olika ut,
du måste själv kolla upp vad som är bäst för just din verksamhet)

- Sök och/eller bidra till Svensk Jazz/FSJ/Faschings vänners initiativ
KRISFONDEN FÖR JAZZMUSIKER - SENAST 15/4!
Krisfondens syfte är att samla in pengar från alla som vill ge bidrag till jazzmusiker som drabbas av
avbokningar pga. Covid-19. https://www.svenskjazz.se/sv/st%C3%B6d-krisfonden
Så här stöder du krisfonden för jazzmusiker: Du kan skänka pengar till Svensk Jazz
bankgironummer 701-9854 eller swischa till 1236434989. Märk din betalning med "Krisstöd".

- Musikerförbundet/A-kassan: Det surrar om att det ska komma beslut om stöd och resurser till
oss musiker via Musikerförbundet och A-kassan (även om man, som de flesta av oss, har egen
firma). Det kan vara en bra idé att gå med i Musikerförbundet (om ni inte redan är det) och även
i A-kassan, i alla fall tillfälligt- för att ha möjlighet att ta del av detta om det visar sej vara sant att
de ändrar reglerna för oss med enskild firma. Funkar det inte kan ni ju alltid gå ur. (Detta kan
vara bra att göra innan april så kan man tillgodoräkna sej mars) Som egen företagare
kommer man enligt uppgift att kunna pausa enskild firma hur många ggr man vill under 2020
alternativt är det på gång med andra lösningar för att även vi ska kunna nås av dessa stöd..
läs mer här:
https://www.musikerforbundet.se/aktuellt/uppmaning-till-alla-musiker/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forstarkt-arbetsloshetsersattning-for-fler/
Här är andra tips från andra medmusiker i dessa kärva tider:
- ”Om du har AB, kan man om möjligt ta ut lön i mars, april, maj och juni, upp till 25000. För
enskilda firmor kommer tydligen skatten på vinsten sänkas med 1/3, motsvarande 4 månader,
vilket gör det mer flexibelt om man får inkomster senare under året, men det är överlag mindre
flexibelt.”
- Se över om du har instrument/utrustning som du kan "köpa in" och därmed ta ut skattefria
pengar ur företaget.
- Förhandla om olika stöd från institutioner: fonogramstöd, tex kan man fråga Kulturrådet om
man kan göra ett digitalt släpp istället för fysiskt och lägga mer pengar på komposition/
repetition? Verksamhetsstöd: kan man lägga mer tid på komposition/repetition/inspelning/digitala
konserter? Musikverket: Kan man förlänga projektperioden, lägga saker digitalt, ändra från
konsert till inspelning tex?
- För de med enskild firma kan man sänka prel-skatten man betalar in till SKV varje månad. Sen får
man komma ihåg att höja den när ens verksamhet är igång igen.
- Har man lån hos banken kan man ansöka amorteringsfritt i 6 månader enligt artiklar på internet.
- Ansöka till CSN att få betala mindre om man har lån där.
- Har man vinst från förra året så kan man med AB överväga att ge sig själv en utdelning, och
betala 20% i skatt på det Den skatten betalas 2021. Det är ännu billigare än lön. Mina tips bygger

-

-

ju på att man har någon slags buffert i företaget, vilket jag ju fattar att inte alla har, men eftersom
allas situation ser ju olika ut.
En revisor påpekade att om man skjuter upp skatten från 2019 så måste den ju ändå förr eller
senare betalas, om företaget inte gör en förlust, hur det nu skulle gå till i enpersons-företag. Det
kan ju bli en käftsmäll om några år, om man inte tar höjd för det och sätter undan under tiden.
Om man skjuter upp (eller begär att få tillbaka) prel-skatten från 2019, så måste den återbetalas
inom 6 år via en räntefri expansionsfond. Tycker det står ganska tydligt på regeringens hemsida
( https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/sa-kan-egenforetagare-ta-del-av-atgarderna-ikrispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/ ) Det är ett effektivt sätt frigöra snabba cash, men som
sagt, pengarna måste betalas tillbaka. Och det kan vara lite riskabelt som frilansare att göra såhär.
Man kan också sjukskriva sej. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform
omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april
och maj. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler vid egen sjukskrivning.
Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en
schabloniserad sjukpenning.

Länkar:
Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html
Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/enskild_firma_lank/sjukpenning
Försörjningsstöd/Socialbidrag:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/ekonomiskt-bistand-for-privatpersoner/
Kulturrådet:
https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/
Konstnärsnämnden:
https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24075
Konstnärsnämndens tipslista:
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden
SKAP:
https://www.skap.se/2020/03/19/skapa-i-coronatider/
FST:
https://fst.se/artikel/yrkesverksamma-kulturskapares-forslag-till-atgarder-kulturen-p-g-coronaviruset-5
SYMF:
https://www.symf.se/

