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Remissvar
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid
korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om
avstämning
Teknikföretagen har tagit del av promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd
vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning, Fi2021/02569, och avger
härmed följande yttrande.
Teknikföretagen välkomnar med nedan kommentar förslaget att införa en möjlighet för företag
som blivit återbetalningsskyldiga till följd av för sent inkommen anmälan om avstämning att göra
en ny avstämningsanmälan (kap 4 i promemorian).
Teknikföretagen välkomnar med nedan kommentar förslaget att införa ett nytt förfarande vid sena
anmälningar om avstämning (kap. 5 i promemorian).
Det nya förfarandet vid sena anmälningar om avstämning föreslås börja gälla från och med den
1 januari 2022 medan möjligheten att i efterhand göra en ny avstämningsanmälan ska gälla enbart
för stödmånader under perioden fram till och med den 30 juni 2021. Det sagda torde innebära att
företag som tillämpar korttidsarbete under perioden juli-september 2021 fortsatt riskerar att, utan
att först ha erhållit föreläggande om rättelse och utan möjlighet att i efterhand göra en ny
avstämningsanmälan, bli fullständigt återbetalningsskyldiga vid för sent inkommen
avstämningsanmälan. Detta eftersom avstämning för aktuella stödmånader, enligt 16 § lag
(2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, ska ske i utgången av november 2021 och
avstämningsanmälan, enligt 29 §, första stycket, lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska
inkomma fyra veckor efter avstämningstidpunkten, dvs. i slutet av december 2021. Såvitt framgår
kommer därmed inte det nya förfarandet vid sena anmälningar om avstämning bli tillämpligt på
avstämningsanmälningar för perioden juli-september 2021 och inte heller kommer möjligheten att
i efterhand göra en ny avstämningsanmälan kunna tillämpas. Teknikföretagen anser att de
föreslagna reglerna bör samordnas så att det nyss beskrivna glappet för stödmånaderna juliseptember 2021 inte uppstår.

Stockholm, 27 augusti 2021
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