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Yttrande - Omställningsstöd till företag som fått
minskad omsättning på grund av coronaviruset
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium antar redovisat yttrande som sitt
svar på Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund
av coronaviruset. Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över Omställningsstöd
till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset.
Yttrande
Region Kalmar län har tagit del av den promemoria som tillsändes i maj2020 för synpunkter. Inledningsvis konstateras att lag- och
förordningsförslagen upplevs som väl genomarbetade och med hänsyn tagen
till flertalet aspekter. Till exempel är upplägget med kreditering av
skattekontot mycket bra. Region Kalmar län tycker också att Skatteverket är
lämplig aktör för hantering av handläggning mm.
Vidare ser Region Kalmar län positivt på villkoret att sökande företag
avhåller sig från utdelning av vinst för att komma i fråga för stöd. Detta
rimmar bra med EU:s krav på stimulanseffekt i övrig stödgivning inom
ramen för gruppundantaget.
De synpunkter som Region Kalmar län lämnar för beaktande rör följande
områden:
Tidsperioden i förhållande till utsatta branscher
I Kalmar län är besöksnäringen stor och betydelsefull. Till skillnad från
samma näring i storstadsregionerna har den i Kalmar län en lite annorlunda
karaktär då den är koncentrerad till en kort period av året. Regionen har
heller ingen stor andel av konferensmarknaden som i storstadsområdena är
spridd över större delen av året. Vårt läns besökare är i första hand inte här
för att delta i en konferens eller för att ”shoppa” utan vill ta del av ett
erbjudande där avkoppling och välmående kombineras med upplevelser.
Detta sker företrädelsevis då besökaren har semester vilket innebär att
intjänandeförmågan hos besöksnäringsföretagen är styrd till senvår, sommar
och tidig höst. Samma situation gäller för flera sommardestinationer i landet,
t e x Gotland. Ett besöksnäringsföretag i till exempel Stockholm kan mycket
väl ha ett påtagligt omsättningsbortfall i mars och april, medan det stora
bortfallet för Kalmar läns företag infaller senare.
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Det korta intervallet kan naturligtvis även förorsaka liknande effekter även
för andra branscher. Länets industri är till stora delar underleverantörer till
bland annat fordonsindustrin, vilken påverkats stort inledningsvis av
pandemin. Dock vittnar många företag om att både mars månad och delar av
april räddats av att tidigare jobb och genomförda uppdrag fakturerats och
betalats under denna tid. Den stora ekonomiska påverkan kommer även inom
denna sektor till stor del att inträffa under en kommande tidsperiod. Samma
bild ger även andra regioner som har en stor andel underleverantörer till
fordonsindustrin. Lagförslag av denna typ måste bygga på retroaktivitet där
man minimerar risken för manipulativ justering av en framtida omsättning,
men Region Kalmar län vill ändå uppmärksamma på den ”orättvisa” som ett
kort tidsintervall kan förorsaka då olika branscher men också olika
geografiska förutsättningar påverkar utfallet och möjligheten att nyttja
stödet.
Pedagogiken i att förklara stödets storlek mm - utbildning
Uträkningen av stödbeloppet är en finurlig konstruktion som bygger på ett
linjärt samband mellan andelen fasta kostnader som sökande företag får
ersättning för, och det procentuella omsättningstappet. Alternativa takbelopp
justerar eventuellt sedan det slutliga stödbeloppet. Konstruktionen är i sina
detaljer inte helt lätt att förstå, än mindre förklara. Det finns enligt vår
mening en poäng med att fundera över hur informationen om stödet överförs
till företagen. Region Kalmar län ser ett behov av att vid sidan av
Skatteverkets personal erbjuda hjälp till företagen för att förstå och söka
detta stöd. Detta kan förstås se olika ut i olika regioner men de aktörer som
kommer att utföra den uppgiften tror vi kommer att behöva någon form av
utbildning eller mer konkret instruktion.
Minsta stödbelopp
Av förslaget framgår att stödbeloppet måste uppgå till minst 5 000 kr för att
stödet skall utverkas. Möjligtvis har man här tagit hänsyn till att små företag
kan lida stor skada även av små belopp. Vår bedömning är dock att ett
belopp på 5 000 kr inte påtagligt förändrar en kritisk situation i ett företag.
Snarare kan det säkert kosta runt 5 000 kr för ett företag att genomföra en
ansökan då man inbegriper kostnad och tid för rådgivning, faktainsamling
och ansökan.
I de företagsstöd som Region Kalmar län erbjuder är minsta stödbelopp
10 000 kr för att se en proportionalitet i effekt och handläggning. Region
Kalmar län föreslår därför att ett minsta belopp för omställningsstödet bör
ligga mellan 10 000 kr och 20 000 kr för att upplevas som effektivt.
Revisoransvaret i förklaringen av orsaken till omsättningsbortfallet
Kravet (för stödbelopp på minst 100 000 kr) på att en godkänd eller
auktoriserad revisor ska lämna ett yttrande tillsammans med ansökan tycker
vi är rimligt. Detta bör ge en objektiv bild av för ansökan viktiga nyckeltal.
Som en del i revisorns yttrande skall även framgå (6 §, punkt 2) att
omsättningstappet ”så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av
spridningen av sjukdomen covid-19”. Regionen känner dock en viss
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osäkerhet i hur straffansvaret fördelas i händelse av att det framkommer att
en osann försäkran lämnats.
Mot bakgrund av att påföljden för omställningsstödsbrott är fängelse i max 2
år och för grovt omställningsstödsbrott max 6 år, bör man fundera över om
revisorer kommer att våga sig på en bedömning av omsättningsbortfallets
korrelation till covid-19. Eftersom det kan vara svårt att avgöra om det är en
utsaga från företaget som ligger till grund för ett revisoryttrande, eller en helt
objektiv slutsats som revisorn gör, kan det också bli svårt att eventuellt
utkräva straffansvar i händelse av osann försäkran. Finns risk att en revisor
upplever detta som ”riskfyllt” kan det påverka möjligheterna för företag att
erhålla revisorsyttrande.
Avslutningsvis vill Region Kalmar län upprepa att vi som helhet ser
promemorian som ett väl genomarbetat material.

Handlingar
Yttrande - Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på
grund av coronaviruset
Protokollsutdrag till: Finansdepartementet
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