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Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här
följer våra synpunkter.

Förslaget i korthet
I promemorian föreslås att möjligheten att söka omställningsstöd förlängs med perioden
augusti-december 2020, genom en ny förordning. Den nya förordningen bygger på de
befintliga förordningarna om omställningsstöd, med vissa skillnader. Augusti-oktober
respektive november-december ska utgöra separata stödperioder och kravet på tappad
omsättning jämfört med samma perioder 2019 ska vara 40 respektive 30 procent. Maximalt
stöd per sökande för båda perioderna blir 30 miljoner kronor. Regeringen bedömer att ca
30 000 företag kan komma i fråga för omställningsstöd för perioden augusti-oktober och ca
45 000 företag för november-december.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 och ansökan om stöd ska ges in till
Skatteverket senast den 31 mars 2021.

Företagarnas övergripande inställning
Till att börja med vill Företagarna välkomna att stödet till de företag som tappat en betydande
del av sin omsättning på grund av krisens effekter på ekonomin och de restriktioner som
införts genom lagstiftning och myndighetsbeslut förlängs. Covid-19-krisens effekter är alltjämt
kännbara och i många branscher har återhämtningen varit svag. Restriktioner och minskad
ekonomisk aktivitet i många samhällssektorer slår mot företags omsättning och stödet är
därmed nödvändigt för att undvika företags undergång i många fall.
Emellertid kvarstår i allt väsentligt den kritik mot utformningen av omställningsstödet som vi
framfört i våra remissyttranden per 2020-05-25 (Fi2020/02322/S1) respektive 2020-09-21
(Fi2020/03582/S2). Det är alltjämt bara en liten andel av de 39 miljarder kronor som
ursprungligen avsattes av regeringen för omställningsstödet, som faktiskt har nått ut till
företagen. Några tungt vägande skäl att skärpa villkoren för omställningsstöd synes därför inte
finnas.

Om förslagen i promemorian
Företagarna tillstyrker som sagt att omställningsstödet förlängs. Däremot är vi kritiska till vissa
aspekter av förslaget.
Företagarna avstyrker det höjda kravet på omsättningstapp för augusti-oktober. 30 procent,
det vill säga samma nivå som gällde för mars-april och som föreslås för november-december,
bör gälla även för augusti-oktober. Promemorians konstaterande att ”ett mindre
omsättningstapp är något som ett företag i normalfallet bör kunna hantera” må vara korrekt i
normala marknadsomständigheter, men mindre så när de ekonomiska kriseffekterna har
pågått uppemot åtta månader.
I likhet med i tidigare remissyttranden anser vi även för denna förlängning att principen bör
vara att varje månad är en separat ansökningsperiod, för att förbättra träffsäkerheten i stödet.
Argumentet att stödperioderna ska vara få för att minska Skatteverkets administration är inte
hållbart när det handlar om denna typ av krisstöd.
Kravet på revisorsintyg är satt vid en alltför låg stödsumma. Företagarna anser att 500 000 kr är
en mer rimlig gräns. Gränsen för en ISA-granskning bör vara avsevärt högre. Föreningen
Auktoriserade Revisorer föreslog i sitt remissvar vid förlängningen av omställningsstödet till
maj-juli (2020-09-21) att denna gräns bör gå vid ansökningar om stöd på 5 miljoner kronor
eller mer.
Det konstateras i promemorian att nystartade företag, som inte haft omsättning under augustidecember 2019, stängs ute från att söka stödet eftersom de saknar referensmånader.
Företagarna har i våra två tidigare remissyttranden föreslagit att en möjlighet att tillämpa en
alternativ referensperiod införs, för att inkludera dessa företag; detta förslag är alltjämt
aktuellt.
Ersättningen för fasta kostnader föreslås sänkas till 70 procent, från tidigare 75 procent. Det
framgår av promemorian att detta är en följd av EU:s statsstödsregler och det s.k. tillfälliga
ramverket. För stödmottagare som räknas till kategorierna ”mikroföretag” eller ”små företag”
kan dock procentsatsen vara högre.1 Regeringen föreslår 75 procent. Enligt EU:s regler kan
dock stöd till dessa kategorier nu ges med upp till 90 procent av fasta kostnader. Företagarna
anser att regeringen ska utnyttja de ramar som statsstödsreglerna medger och höja nivån till
90 procent för de företag som täcks av definitionen.
Då det är av stor vikt att stödet kommer drabbade företag till del så snabbt som möjligt, anser
Företagarna att ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt; åtminstone 1 februari 2021
bör vara ambitionen.
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