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Remissyttrande över promemorian
Omställningsstöd till företag för perioden augusti–
december 2020
Den förslagna förordningen är i stora delar identisk med de befintliga
förordningarna om omställningsstöd under perioderna som infaller t.o.m.
juli ɩɧɩɧ. Förvaltningsrätten har ingen invändning mot att regleringen om
omställningsstöd förlängs eller den lagtekniska utformningen överlag.
Domstolen erinrar dock med beaktande av de intressen den har att bevaka
följande.
Det sista datum som enligt förslaget ska gälla för ingivande av ansökan har
satts till den ɪɨ mars ɩɧɩɨ (ɭ § ɮ i den föreslagna förordningen) med hänsyn
till att möjligheterna att medge stöd enligt det tillfälliga ramverket sträcker
sig t.o.m. den ɪɧ juni samma år (s. ɨɰ i promemorian). Detta ger
myndigheterna ett förhållandevis kort tidsutrymme att hantera ansökan. I
ɨ § fjärde stycket i den föreslagna förordningen anges att beslut av
Skatteverket att bevilja omställningsstöd enligt kommissionens beslut inte
får fattas efter det sistnämnda slutdatumet. I varken det tillfälliga ramverket
eller kommissionens medgivandebeslut kan emellertid utläsas att de givna
tidsramarna endast gäller beslut i första instans. För det fall handläggningen
av en sent inlämnad ansökan i något led drar ut på tiden eller om ärendet
överklagas i flera instanser kan det mycket väl komma ifråga att en domstols
överprövning av Skatteverkets avslagsbeslut äger rum först efter den ɪɧ juni
ɩɧɩɨ. Tillämpningssvårigheter riskerar då uppstå om överinstansen skulle
komma fram till att verkets beslut varit felaktigt, då det i så fall är oklart om
domstolen har rätt att för egen del bevilja stöd enligt ansökan. Även om
domstolen skulle komma fram till att tidsfristen enbart gäller beslut av
Skatteverket kan instansordningsprincipen komma att sättas ur spel, då det
efter utgången av tidsfristen kommer saknas möjligheter att t.ex. vid
konstaterade handläggningsbrister återförvisa ett ärende till Skatteverket
utan total rättsförlust för klagande. Detta gäller under förutsättning att
tidsfristen inte förlängs genom kommande beslut från kommissionen.
I den föreslagna förordningen förekommer vissa i svenska kronor angivna
beloppsgränser, som med förhållandevis snäv marginal hämtats från det
unionsrättsliga ramverket där de fastställts i euro. Förvaltningsrätten
ifrågasätter lämpligheten i detta, särskilt ifråga om ɨɮ § första stycket, då
potentiella valutaförändringar kan medföra att stöd som den enskilde har
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rätt till enligt det svenska regelverket plötsligt riskerar utgöra olagligt
statsstöd enligt unionsrätten (jfr punkt ɯɮ d i det tillfälliga ramverket).
I den föreslagna lydelsen av ɨɩ § andra stycket återges beräkningsmetoden
för omställningsstöd när sökande tillhör den unionsrättsliga kategorin små
företag. För tydlighetens skull anser förvaltningsrätten att lydelsen bör
justeras så att det uttryckligen framgår att ”andelen fasta kostnader för
stödperioden […] beräknas som den procentuella nedgången av
nettoomsättningen för stödperioden jämförd med referensperioden,
multiplicerad med ɧ,ɮɬ.”

______________________
Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Lif efter föredragning
av specialistföredraganden Veronica Montell.
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