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LRF:s yttrande angående promemorian
”Omställningsstöd till företag för perioden augusti –
december 2020”
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad promemoria och anför följande.
Bakgrund
Regeringen föreslår i promemorian att omställningsstödet för företag som fått
minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden
augusti–december 2020. Detta sker genom en ny förordning om
omställningsstöd för augusti–december 2020 som innehåller ytterligare
bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen (2020:548) om
omställningsstöd.
Omställningsstödet för augusti–december får i den nya förordningen i huvudsak
samma reglering som i befintliga förordningar om omställningsstöd. Enligt den
föreslagna förordningen utgör augusti–oktober respektive november och
december individuella stödperioder.
För att stöd ska beviljas för augusti–oktober 2020 krävs att företagets
nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för
referensperioden. För att stöd ska beviljas för november och december 2020
krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av
nettoomsättningen för referensperioden.
Stöd ges med sammanlagt maximalt 30 miljoner kronor för båda stödperioderna.
Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 31 mars 2021.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021.
MARTIN MÖRMAN, skatteexpert martin.morman@lrf.se
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LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
Nedan presenterar LRF sina kommentarer till förslagen.
LRF är som utgångspunkt positiv till att omställningsstödet förlängs. Det är ett
viktigt stöd för att i övrigt livskraftiga företag inte ska riskera konkurs.
Minskad nettoomsättning
Enligt förslaget ska stöd enbart ges till ett företag vars minskade nettoomsättning
så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen
covid-19. För det första kan det i många fall vara svårt att fastställa vad som
orsakat ett företags minskade omsättning, varför detta kommer leda till osäkerhet
hos såväl företag som myndigheter. LRF förordar ett tydligare regelverk.
För det andra tycks förslaget ge olika effekt beroende på hur en verksamhet har
valt att organisera sig.
Om verksamheten valt att organisera all sin verksamhet i ett bolag kan andra
verksamhetsgrenar göra att bolaget går miste om stöd ifall det bara är en
verksamhetsgren som förlorat omsättning. En koncern som däremot valt att
organisera sina verksamhetsgrenar i separata bolag kan däremot erhålla stöd i de
enskilda bolag som förlorat omsättning. Detta leder till att två i övrigt identiska
verksamheter med samma förlorade nettoinkomster kommer behandlas olika
beroende på hur de valt att organisera sin verksamhet.
Samma effekt tycks uppstå i fall en verksamhetsgren har avyttrats under
perioden. I fall verksamheten organiserats i ett bolag kommer omsättningstappet
då i många fall inte vara hänförligt till covid-19 eftersom en stor del av
omsättningstappet är hänförligt till försäljningen av en verksamhetsgren. De som
däremot valt att organisera sin verksamhet i olika dotterbolag och säljer ett av
bolagen kommer inte att drabbas på samma sätt då omsättningstappet i den
kvarvarande verksamheten i dess helhet då i många fall kan hänföras till covid19.
Det är väldigt olyckligt om stödet beror på hur en verksamhet är organiserad. En
mer rättvis hantering borde alltså se till hur enskilda verksamhetsgrenars
omsättning har påverkats av covid-19-pandemin.
Utdelning
I sjätte paragrafens exemplifiering av otillåtna utdelningar anges gottgörelse,
något som regleras i ett särskilt kapitel i lag (2018:672) om ekonomiska
föreningar, kapitel 14. Enligt detta kapitels första paragraf avses med gottgörelse
enligt denna lag ”efterlikvid, återbäring eller liknande som lämnas till
föreningens medlemmar eller till någon annan och som grundas på
verksamhetens resultat utan att ha räknats in i det redovisade årsresultatet.”
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Enligt LRF:s mening bör förslaget ändras så att gottgörelser i form av
efterlikvider, och återbäring, från ekonomiska föreningar undantas från
utdelningsförbudet. När ett sådant företag genom en efterkalkyl bestämmer
efterlikvid är det en efterkommande affärsmässigt beräknad betalning för
medlemmarnas leveranser och inte ett distribuerande av föreningens vinst till en
ägare.
Vidare anser LRF att det bör vara rimligt att företag som beslutat om någon av
aktuella värdeöverföringar under aktuellt tidsspann ska ha möjlighet att
reversera dessa beslut innan värdeöverföringen verkställts och då åter kunna
kvalificera sig för aktuellt stöd.
Revisorsintyg
För att beviljas stöd som uppgår till 100 000 kr eller mer krävs ett yttrande från
en auktoriserad eller godkänd revisor. LRF anser att även auktoriserade
redovisningskonsulter ska kunna lämna sådana intyg. Även denna yrkesgrupp
omfattas av etiska regler och genomgår kvalitetskontroll respektive
kvalitetsuppföljning. Trovärdigheten i ett intyg från en sådan
redovisningskonsult är med andra ord lika stor som en revisors och det kan klart
ifrågasättas varför enbart yrkesgrupperna auktoriserad respektive godkänd
revisor ska få skriva intyg.
Det kan här särskilt understrykas att företagare som bedriver sin
näringsverksamhet som enskild näringsverksamhet och en ganska stor del av
aktiebolagen inte omfattas av revisionsplikt utan i många fall istället använder
sig av en auktoriserad redovisningskonsult. För dessa företag kan det vara
väldigt svårt, och framförallt kostsamt, att anlita en revisor för att enbart skriva
ett yttrande. För företag som inte omfattas av lagstadgad, eller frivillig, revision
bör det räcka med att en auktoriserad redovisningskonsult lämnar motsvarande
yttrande.
Primär jordbruksproduktion
Detta är det tredje omställningsstödspaketet som regeringen presenterar. I det
första paketet som avsåg perioden mars – april 2020 var det möjligt för
jordbrukare att söka stödet. I den andra stödperioden som avsåg maj – juli 2020
var det möjligt för jordbrukare att söka stöd för maj men inte för juni och juli.
Såsom LRF tolkar regeringens nu aktuella förslag är det återigen möjligt för
jordbrukare att söka stöd för perioderna augusti – december 2020.
LRF är naturligtvis positiva till att även jordbrukare nu omfattas av stödpaketet.
Men vi finner det mycket märkligt att branschen inte omfattades av stödet i
somras.
Av promemorian framgår även att regeringen för dialog med EU-kommissionen
för att utöka stödet avseende juni och juli. LRF är positiva till regeringens
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initiativ och önskar att även jordbrukare ska kunna erhålla stöd avseende juni
och juli 2020.
Längre tidsperiod
Regeringen har tagit fram ett flertal olika stödpaket i syfte att hjälpa företag som
annars riskerat att gå i konkurs på grund av pandemin. Dessa stöd har för många
företag varit absolut nödvändiga för dess överlevnad. Under våren 2020 var
osäkerheten avseende pandemins utsträckning i tid, och vilka konsekvenser
denna skulle innebära, väldigt svåra att bedöma. Nu i slutet av december är
osäkerheten fortfarande stor. Dock kan vi konstatera att pandemin är långt ifrån
över och vi kan med relativt stor säkerhet säga att pandemin kommer att påverka
företag även under stora delar av 2021.
LRF anser därför att regeringen redan nu bör förlänga aktuella stödåtgärder samt
att aktuella myndigheter bör prioritera ansökningar och utbetalar av
pandemistöd. LRF föreslår att regeringen gör ett tillägg i regleringsbreven till
berörda myndigheter om att hantering av pandemistöd till företag är av hög
prioritet under 2021.

Stockholm den 21 december 2020

Wictoria Bondesson
Enhetschef
Lantbrukarnas Riksförbund

Martin Mörman
Skatteexpert
Lantbrukarnas Riksförbund
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