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STÄLL NINGSTAGANDE

Konjunkturinstitutet föreslår några ändringar och förtydliganden i föreskrifterna. I övrigt tillstyrker Konjunkturinstitutet förslaget.
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Konjunkturinstitutet föreslår att första punkten, § 6 stryks. Det vill säga att formuleringen:
köp av tjänst avseende kompetensinsatsen från företag inom samma koncern
stryks ur § 6.
Istället föreslås en ny paragraf med följande lydelse:
§ X Vid köp av tjänst avseende kompetensinsatsen från företag inom samma koncern ersätts endast de faktiska kostnader för det säljande företaget motsvarande de som anges i §5 och §6. Underlag från det säljande
företaget motsvarande §4 skall kunna uppvisas vid förfrågan från Tillväxtverket.
Motivering
I förordning 2020:1249, § 16 framgår att kostnader vid lärande på arbetsplatsen inte skall
omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en arbetstagare.
I praktiken skulle köp av kompetensutvecklingstjänster inom en koncern innebära att koncernen kan runda denna begränsning.
Ändringen innebär att köp av utbildningstjänster inom koncerner kommer att behandlas likvärdigt med interna utbildningsinsatser inom samma företag.
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Konjunkturinstitutet föreslår att följande tillägg görs till § 5:
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Ersättning lämnas endast för kostnader hörande till kompetensinsatser som är relevanta för den anställdes
nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Ersättning lämnas ej för kostnader som enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) är att betrakta som löneförmån.
Motivering
Tillägget föreslås för att underlätta för Tillväxtverket att neka avdrag för kostnader till företag
som missbrukar syftet med stödet.
FÖRSLAG TILL FÖRTYDLIGAND E

Sista punkten i § 6 är otydlig och cirkulär eftersom den hänvisar tillbaka till § 6. Den sista
punkten i § 6 bör omformuleras så att det är tydligt vilka jämförliga kostnader som avses.
BESLUT

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Erik Glans.
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