
Ansök om statligt lån för återbetalning av 

skulder till resenärer för 

ombokningsresor 

Så här fyller du i blanketten elektroniskt.

Den här blanketten kan du fylla i elektroniskt. Vi behöver dock din underskrift så därför måste ansökan skrivas 

ut och skickas in tillsammans med bilagor till Kammarkollegiet via post eller scanna in ansökan med bilagor och 

skicka in per e-post till reselan@kammarkollegiet.se.

Om företaget 

Kryssa i det som stämmer för verksamheten du företräder 

Arrangör av paketresor 

Återförsäljare av paketresor för en annan arrangör 

Är arrangören (eller arrangörerna) som du är återförsäljare för etablerad utanför EES? 

Ja eller Nej

Nej, eftersom arrangören (eller arrangörerna) som företaget är återförsäljare för är 

etablerad inom EES kan företaget inte beviljas lån. 

Har ditt företag skulder till resenärer för ombokade paketresor där ursprungsresan skulle ha ägt rum under perioden 1 mars 2020 – 31 januari 2021 och som 
avbeställts eller ställts in senast den 1 augusti 2021?

Ja, hur stor är din skuld till resenärerna? (skriv summan i tusentals kronor).

Bifoga dokument som visar skulder till resenärerna. Se beskrivning om vad som ska framgå i dokumentet i informationsbilagan. 

Nej, vilket innebär att ni inte kan beviljas lånet. 

Har du ordnat med en resegaranti hos oss på Kammarkollegiet? Observera att garantin även måste ha funnits vid tiden för resorna som ligger till grund för lånet. 

Ja eller Nej

Vid svar Nej, kan företaget inte beviljas lånet (Se 9 § 4 p i förordningen) 

Ekonomisk status 

Verksamhetens årsomsättning 2019, skriv summan i svenska kronor Verksamhetens lönekostnader* 2019, skriv summan i svenska kronor

* Här ska sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för företaget men avlönas som underleverantörer ingå. 

Vad har företaget för räkenskapsår? 

Januari - december, bifoga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 (eller NE-bilaga från deklarationen) 

Annat, bifoga resultat- och balansrapport för 2019-01-01-- 2019-12-31** 

Om beloppet för lönekostnaderna du skrivit in ovan inte överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen eller i resultatrapporten ska du bifoga 

underlag som verifierar lönekostnaden. Du ska hämta underlaget från företagets ekonomisystem. 

** Rapporterna ska hämtas från företagets ekonomisystem och det ska tydligt framgå att det är utfall på kontonivå. 

Var företaget du företräder på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt till att upprätta en kontrollbalansräkning den 31 december 2019? 

Ja  eller Nej

Vid svar Ja. Eftersom företaget du företräder var på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt till att upprätta en kontrollbalansräkning kan företaget inte 

beviljas lånet. 

Är företaget satt i konkurs, likvidation eller föremål för rekonstruktion idag? 

Ja  eller Nej

Vid svar Ja. Eftersom ditt företag är satt i konkurs, likvidation eller är föremål för rekonstruktion kan företaget inte beviljas lånet om samma situation föreligger vid 
beslutstillfället för lånet. . 

Är företaget föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt 

med den inre marknaden? 

Ja  eller Nej 

Observera! Du måste fylla i fler uppgifter på nästa sida! 

Kammarkollegiet 

651 80 Karlstad 
Telefonväxel: 

054-22 12 00 

mailto:reselan@kammarkollegiet.se


Observera! Du måste fylla i fler uppgifter på nästa sida! 

Kammarkollegiet 

651 80 Karlstad 
Telefonväxel: 

054-22 12 00 

Bolagsform 

Vilken bolagsform har företaget: 

Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Annat 

Organisationsnummer: Företagsnamn: 

Har företaget enligt senaste beslutade årsredovisning 250 eller fler anställda och hade årsomsättning som överstiger 500 milj oner kronor eller en 

balansomslutning som översteg 430 miljoner kronor? 

Ja Nej 

Bifoga senaste beslutade årsredovisning eller deklaration (Ne- bilaga för enskilda firmor ska bifogas). 

Har företaget 2019-12-31 250 eller fler anställda och hade årsomsättning som överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som översteg 430 

miljoner kronor? 

Ja eller Nej 

Vid svar Ja. För stora företag kommer vi att bedöma om företaget 2019 och 2018 haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtid igt haft ett 

rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ). Om så är 

fallet kommer inte lån kunna beviljas. 

Fordringar 

Har företaget som du företräder fordringar hos leverantörer för de paketresor som lånet avser?* 

Ja, skriv den totala summan (i svenska kronor)** 

Nej 

* Notera att fordringar som du tar upp här ska gälla samma paketresor som du ansöker lån för. 

** Ta med leverantörsfordringar som hör ihop med inställda eller avbokade resor som ombokats och ställts in under tiden 1 februari - 30 september 2021,  

Andra statsstöd 

Har företaget du företräder sökt om annat statligt stöd? Storleken på lånet påverkas av andra statliga stöd och lånet du tar här påverkar möjligheten till andra stöd. Mer 

information om detta i informationsbilagan. 

Ja Nej 

Om Ja fick företaget stöd? 

Ja, bifoga dokument som visar vad företaget fått för stöd. Ange den sammanlagda storlek på stödbeloppen företaget tidigare mottagit:   _  

Nej 

Storlek på lånet 

Vill du låna hela summan som du har i skuld till resenärerna? Mer information om vilka begränsningar som vi har att ta hänsyn till när vi fattar beslut om storlek på 

lånet finns i informationsbilagan. 

Ja Nej, Hur mycket vill du låna? (skriv summan i svenska kronor) 

Överstiger summan du ansöker om (tillsammans med ev. tidigare beviljat researrangörslån och räntor) det högsta av 25 procent av verksamhetens totala omsättning år 
2019 eller dubbla lönekostnader* för 2019 

Ja, du kan maximalt beviljas lån på 18 miljoner kronor över 25 % av din totala omsättning 2019. 

Nej 

* Lönekostnader inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för researrangören men avlönas som underleverantörer. 

Välj löptid för lånet: 3 år 6 år 

Räntan på lånet är fast för hela låneperioden. Lånet har 1 % ränta per år förutom lån till stora företag som får 2 % ränta per år när den valda löptiden är 6 år. 

Räntan kan betalas först vid löptidens slut. 

Företagets kontouppgifter 

Vilket konto vill du ha lånet insatt på? 

Bankkonto Clearingnummer Kontonummer Bankens namn Eventuell referens 

Utländskt bankkonto IBAN-nummer SWIFT 
Bankkod 

(t.ex. BLZ sortcode)

Bankgiro Bankgironummer Eventuell betalningsreferens Plusgiro Plusgironummer Eventuell betalningsreferens 



Dina uppgifter 

Personuppgifter 

Personnummer (år, mån, dag, nr) Förnamn Efternamn 

Adressuppgifter till företaget 

Adress 

Postnummer Ort Land 

Kontaktuppgifter 

E-postadress Telefonnummer Mobilnummer 

Vill du få statusuppdateringar i ärendet? E-post 

Är du kontaktpersonsuppdateringar i ärendet? 

Ja 

Nej, ange: 

Namn på kontaktperson Titel på kontaktperson 

E-postadress till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 

Firmatecknarens underskrift 

1. Genom denna Låneansökan godkänner Låntagaren de Allmänna Villkoren samt i övrigt vad som gäller enligt Förordningen och andra tillämpliga lagar,

föreskrifter och regler avseende ansökan och lån samt Långivarens handläggning och beslut om lån. 

2. Samtliga uppgifter i denna Låneansökan lämnas på heder och samvete. 

3. Låntagaren garanterar att samtliga villkor för denna ansökan enligt Förordningen, i de Allmänna Villkoren samt för denna Låneansökan är uppfyllda.

Jag är medveten om att den här ansökan till Kammarkollegiet blir en allmän handling. 

Ort och datum Namnteckning 

E-postadress Namnförtydliganden 

Ort och datum Namnteckning 

E-postadress Namnförtydliganden 

Ort och datum Namnteckning 

E-postadress Namnförtydliganden 

Kammarkollegiet 

651 80 Karlstad 
Telefonväxel: 

054-22 12 00 

Ansökan skickas till: Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad 



Informationsbilaga 
Ansök om statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer för ombokningsresor 

Handlingar du behöver bifoga med ansökan. 

Obs! Tänk på att inte bifoga filer som innehåller känsliga 

personuppgifter eller uppgifter som omfattas av 

sekretess. 

1. Ett samlat underlag med aktuella resenärskulder för 

ombokade paketresor som ställts in eller avbeställts och där full 

återbetalning inte har gjorts vid ansökningstillfället. Följande 

uppgifter ska minst framgå per bokning i underlaget: 

• Bokningsnummer och eller kundnummer för 

ombokningsresan 

• Avresedatum för den ursprungliga paketresan (planerad 

avresedag måste vara i perioden 2020-03-01 - 2021-01-

31) 

• Bokningsdatum för ombokningsresan 

• Avresedag för ombokningsresan (planerad avresedag måste 

vara i perioden 2021-02-01 - 2021-09-30) 

• Datum när ombokningsresan avbeställts eller ställts in 

(senast 2021-08-01) 

• Kvarvarande skuld vid tidpunkten för ansökan 

I underlaget ska en totalsummering framgå. Om möjligt önskar 

vi få in underlag i excel-format. Om ditt företag inte har 

möjlighet att ta fram listor ur boknings-, ekonomisystem eller 

motsvarande kan du använda vår mall och bifoga till ansökan. 

Mall finns på hemsidan. 

2. Årsredovisning för 2019 för företag med kalenderår som 

räkenskapsår (enskilda firmor ska bifoga deklarationen för 

2019, NE-bilagan). Om du tidigare ansökt och beviljats 

researrangörslån, behöver du inte bifoga årsredovisning 

för 2019. 

3. Resultaträkning för perioden 2019-01-01-2019-12-31 

och Balansräkning per 2019-12-31 För företag med annat 

räkenskapsår än kalenderår. Om du tidigare ansökt och 

beviljats researrangörslån, behöver du inte bifoga 

årsredovisning för 2019. 

4. Senaste beslutade årsredovisning (enskilda firmor ska 

bifoga senaste deklaration, NE-bilagan). 

5. Underlag från företagets ekonomisystem som verifierar 

totala lönekostnader för 2019*. Om du tidigare ansökt och 

beviljats researrangörslån, behöver du inte bifoga 

årsredovisning för 2019. 

* Med lönekostnader för 2019 menas lönekostnaderna 

inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som 

arbetar för researrangören men avlönas som 

underleverantörer. 

6. Beslut om tidigare erhållna statsstöd (hyresstöd, 

sjöfartsstöd, omställningsstöd och statligt stöd för att 

säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter samt 

researrangörslån). 

Andra statsstöd 

Om ditt företag ansöker om ett lån som (tillsammans med 

ränta och tidigare beviljat researrangörslån) överstiger det 

högsta av 25 % av den totala omsättningen för 2019 eller 

dubbla lönekostnaderna för 2019*, påverkas den 

överstigande delen (maximalt 18 miljoner kronor) av vilka 

eventuella andra statliga stöd som företaget har beviljats**. 

Om företaget tidigare har beviljats statligt stöd, kommer den 

summan att räknas av från vad som kan beviljas i lån. 

* Gränsbeloppet kallas det högsta av: 25 % av den totala 

omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnader för 

2019. 

** Statliga stöd som påverkar möjligt lånebelopp är 

beviljat hyresstöd, omställningsstöd, sjöfartsstöd och 

statligt stöd för att säkerställa tillgång till 

ambulansflygtransporter. 

Tänk på att det här lånet, om det överstiger 

gränsbeloppet, även kan påverka ditt företags 

möjligheter till andra statliga stöd framöver. 

Det finns en maxgräns för vad ett företag får beviljas i statligt 

stöd. Idag är den nivån 18 miljoner kronor (beslutad av 

Europeiska kommissionen).  

Lån som understiger gränsbeloppet påverkas inte av den 

här bedömningen. 

Storlek på lånet 

Det finns begränsningar vi tar hänsyn till när vi avgör möjlig 

storlek på lån. Möjlig summa kan begränsas om: 

• Lånet överstiger skulden ditt företag har till 

paketresenärer för avbeställda eller inställda 

ombokningsresor. 

• Beviljad lånesumma understiga befintliga 
resenärsskulder men det sökta lånebelopp 

(tillsammans med ränta och tidigare beviljat 

researrangörslån), överstiger gränsbeloppet. Den 

överstigande delen av gränsbeloppet kan då maximalt 

uppgå till 18 miljoner kronor.  

• Företag som ansöker om lån tidigare tagit emot statligt 
stöd. Utrymmet på 18 miljoner kronor minskas därmed 

ytterligare med vissa erhållna statliga stöd som 

företaget fått under pandemin. 

Dessutom, om de medel vi kan fördela på lånen inte räcker 

för att tillgodose samtliga låneansökningar kommer vi att 

sätta ner lånebeloppet till en och samma procentsats för alla 

aktörer.

Kammarkollegiet 
651 80 Karlstad 

Telefonväxel: 

054-22 12 00 
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