Informationsblad om vilande företag

Lägga företag vilande endast en gång vart
femte år
Att lägga företaget vilande gör du enbart hos oss. När du lägger ett företag vilande
styrker du att ingen verksamhet förekommer i din verksamhet. Du får däremot ha kvar
registreringen för ditt företag. Du kan lägga ett företag vilande en gång vart femte år.

Vad är ett vilande företag?
Ett vilande företag är en verksamhet där
produktionen stoppats tillfälligt. En
verksamhet som läggs vilande förväntas
kunna återuppta sin produktion vid ett
senare tillfälle. Under en tillfällig svacka
kan du med ett vilande företag få rätt till
ersättning.

Du får exempelvis






Vilande en gång vart femte år
Du kan lägga ett företag vilande en gång
vart femte år. Det innebär att du måste ha
drivit verksamheten i minst fem år innan
du kan lägga det vilande igen. När
verksamheten väl är vilande kan det
fortsätta vara vilande i princip hur länge
som helst. Behöver du däremot söka
ersättning från a-kassan innan du drivit det
i fem år måste företaget läggas ner helt.

Vad är tillåtet i ett vilande företag?
I ett vilande företag får du inte bedriva
någon som helst verksamhet. Då anses
företaget vara aktivt och inte vilande. Det
finns vissa undantag på vad som får göras
i företaget medan det är vilande. Det
mesta handlar om nödvändiga
skyddsåtgärder. Nedan kan du läsa några
exempel på vad du får och inte får göra i
ett vilande företag. Tänk på att din
verksamhet inte får hindra dig från att
aktivt söka tillgängliga arbeten.



Vidta skyddsinsatser för att
förhindra förstörelse av din
egendom, försäljning av lager om
omständigheter inträffat.
Göra de redovisningar,
skyldigheter och åtaganden som
myndigheter beslutat
Hyra ut lokaler eller arrendera mark
om ditt företag inte tidigare gjort
detta
Betala av abonnemang och räntor

Du får exempelvis inte







Producera varor eller tjänster eller
förberedelser till det.
Marknadsföra dig och/eller skaffa
kunder.
Köpa eller ge anbud på andra
verksamheter.
Sälja din verksamhet.
Avveckla ditt företag, enligt
försäkringen pågår det verksamhet
under avvecklingsarbetet

Kontakta oss
Detta är endast exempel på vad du får
göra i ett vilande företag. Därför bör du
kontakta oss då du söker ersättning i
samband med ett vilande företag. Du
riskerar annars att bli
återbetalningsskyldig.
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