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Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag för
perioden augusti–december 2020
Övergripande synpunkter
Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget att förlänga omställningsstödet men anser att stödet
behöver förlängas till att också omfatta månaderna januari och februari. Den högsta möjliga
ersättningsnivån bör också vara 90 procent, vilket kommissionens regelverk medger för små
företag. Svenskt Näringsliv delar bedömningen att omställningsstödet till företag behöver
förlängas för att motverka företagsnedläggningar, uppsägningar och arbetslöshet då fortsatta
och förlängda restriktioner för att förhindra spridningen av coronaviruset medför att många
företags verksamheter tvingas stänga ner.

Gränsen för omsättningsminskning
Svenskt Näringsliv har tidigare i remissyttrande samt hemställan till regeringen uttryckt att
kravet för att kunna få ersättning bör sättas till ett omsättningstapp på minst 30 procent.
Detta föreslås nu gälla för månaderna november och december men Svenskt Näringsliv
anser att 30 procent bör gälla även för månaderna augusti till och med oktober. Även om
den generella återhämtningen under det tredje kvartalet och fram till och med oktober 2020
var relativt stark, finns det företag som även under denna period drabbades svårt av
nedstängningarna och restriktionerna till följd av smittspridningen.
Vidare anser Svenskt Näringsliv att regeringen i större utsträckning bör utnyttja möjligheten
att ge små företag en högre stödnivå i förhållande till fasta kostnader. Enligt förslaget
föreslås små företag kunna få stöd upp till motsvarande 75 procent av sina fasta kostnader,
medan 70 procent föreslås gälla för övriga företag. Kommissionens regelverk medger dock
stöd upp till 90 procent av fasta kostnader för små företag. Regeringen bör därför höja den
föreslagna nivån. Det skulle vara en träffsäker åtgärd för att stödja de företag som är hårdast
drabbade och vid det här laget har kraftigt försvagade balansräkningar.

Revisorsgranskning
Kravet för när ett intyg från revisor ska lämnas har sedan de första månadernas stödperioder
förändrats. I stödet för mars-april krävdes som huvudregel ingen granskning för stöd under
100 000 kr, en översiktlig granskning för stöd mellan 100 000 - 300 0000 kr och full revision
(bestyrkandeintyg) för stöd över 300 000 kr. För perioderna maj-juli höjdes beloppet för
översiktlig granskning till 600 000 kr per stödperiod. Motsvarande föreslås i det här aktuella
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förslaget till förordning. Denna höjning innebär en viss förbättring för företagen i förhållande
till kostnaderna för revisorsgranskning.
Svenskt Näringsliv har tidigare uttryckt stark oro för kostnaderna för revisorsgranskning. I en
hemställan till regeringen från 6 juli 2020 har därför Svenskt Näringsliv föreslagit en väsentlig
höjning av beloppen avseende dels när granskning ska krävas, dels när full revision ska
krävas.
I konsekvensutredningen till det här aktuella förslaget anges att utöver kostnaden i tid för att
samla in relevant information och sammanställa den tillkommer kostnaden för revisorsintyg
för företag vars stöd överstiger 100 000 kronor. Bedömningen är att cirka 15 procent av de
företagen kommer att vara berättigade till ett stöd av en sådan storlek att revisorsintyg krävs.
Vidare kommer mindre än 5 procent av företagen som är berättigade till omställningsstöd
behöva lämna så kallat bestyrkandeintyg.
Vidare anges att sedan förslaget om omställningsstöd avseende perioden mars-juli
utformades har det framkommit uppgifter som tyder på att kostnaderna för revisorsintyg
varierar stort mellan olika företag och att kostnadernas storlek beror på en mängd
individuella faktorer. På grund av att förutsättningarna ser så olika ut mellan olika företag och
att kostnaderna för revisorsintyg inte förefaller ha något samband med stödets storlek,
företagets storlek eller någon annan faktor som kan användas för att kategorisera företag, är
det inte möjligt att med rimlig säkerhet uppskatta den genomsnittliga kostnaden för
revisorsintyg. Det är därmed inte heller möjligt att uppskatta den totala kostnaden för
revisorsintyg. Det anges dock vara troligt att kostnaden för revisorsintyg för många företag,
som redan tidigare blivit bedömda av en revisor, är lägre denna gång om den nya ansökan
liknar den tidigare.
Svenskt Näringsliv konstaterar att om regeringen har information om kostnaderna om
revision så borde dessa ha redovisats för att intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning
om variationen i kostnader och vad detta beror på. Avsaknaden av sådan information gör att
det inte går att ta ställning till rimligheten i de exakta beloppsgränserna.

Rättslig grund
Omställningsstödet för månaderna mars till och med maj har godkänts enligt artikel 107.2 b i
EUF-fördraget, medan omställningsstödet för månaderna juni och juli har godkänts enligt
artikel 107.3 b i EUF-fördraget (och kommissionens tillfälliga ramverk för stöd med anledning
av Covid-19 ).
Regeringen skriver i promemorian: ”Dialog pågår med EU-kommissionen om ett förstärkt
stöd för perioden juni till juli baserat på̊ artikel 107.2 b i EUF-fördraget. Beroende av
utgången av dessa diskussioner kan det bli aktuellt att överväga ytterligare perioder med
förstärkt stöd.”. Svenskt Näringsliv välkomnar detta besked från regeringen, eftersom taket
på 8 miljoner kr som gäller för dessa två månader sammantaget gör att stödet till många
företag begränsas avsevärt. Om inte kommissionen kan godta att artikel 107.2 b används för
dessa två månader bör regeringen överväga att tillämpa avsnitt 3.12 i det tillfälliga
ramverket, så att maximal stödnivå för juni-juli istället är 38 miljoner kr.
Även när det gäller ansökningen om stöd för perioden augusti till december bör regeringen
överväga att yrka på att artikel 107.2 b ska tillämpas istället för det tillfälliga ramverket. Detta
eftersom taket på 30 miljoner kr i det tillfälliga ramverkets avsnitt 3.12 ska åberopas för hela
perioden som det tillfälliga ramverket åberopas. Det gör att det faktiska månatliga taket
under perioden augusti till december i genomsnitt blir 6 miljoner kr, allt annat lika. Eftersom
behoven av stöd dessutom kommer kvarstå även under 2021, och kommissionens tillfälliga

3 (3)

ramverk för närvarande gäller till 30 juni 2021, så kommer en fortsatt tillämpning av
bestämmelsen göra att stödet blir allt mindre verksamt och stödets syfte riskerar motverkas,
då allt fler företag kommer slå i taket för maximal stödmängd. Svenskt Näringsliv uppmanar
därför regeringen att antingen åberopa artikel 107.2 b för hela eller åtminstone delar av
perioden, alternativt förmå kommissionen att höja gränsen för maximal stödmängd i det
tillfälliga ramverket avsnitt 3.12.

Principer för intäktsföring
I dagsläget råder osäkerhet bland många stödberättigade företag i fråga om när stödvillkoren
kan anses vara uppfyllda, vilket i sin tur påverkar när stödet kan tas upp som intäkt i
företagens redovisning. Det är angeläget att det klargörs vid vilken tidpunkt intäktsföring kan
ske, särskilt mot bakgrund av kommande årsskifte då många berörda företag har kalenderår
som räkenskapsår.
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