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STÄLLNINGSTAGANDE 

Konjunkturinstitutet anser att förslaget kan vara motiverat av fördelningspolitiska skäl och 

för att underlätta för företagare att överleva krisen. För att inte hindra en långsiktigt gynnsam 

strukturomvandling är stödnivån och stödperioderna inte omotiverat avvägda. Men det kan 

bli relativt kostsamt att administrera stödet och det finns risk för att stödet missbrukas av 

personer som egentligen inte är berättigade till stöd. En anledning till det är att enskilda nä-

ringsidkare varken behöver anlita extern revisor eller registrera årsredovisning hos Bolagsver-

ket. Konjunkturinstitutet förslår därför att några justeringar görs i förslaget för att underlätta 

för tillämpningen av lagen. Konjunkturinstitutet föreslår även att vissa andra förtydliganden 

görs, och att särskild hänsyn tas till individer som varit föräldralediga under referensperioden.  

Konjunkturinstitutet har vissa synpunkter på antagandena som ligger till grund för beräk-

ningen av de offentligfinansiella kostnaderna. Konjunkturinstitutet bedömer att kostnaderna 

lär bli något lägre än de 5 miljarder kronor som beräknats i promemorian. 

KRAV PÅ F-SKATT ÄVEN UNDER REFERENSPERIODEN 

3 §, punkt 2 kan förslagsvis ändras till: (ändring fetmarkerad): 

Var godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) under stödperioden 

och referensperioden som anges i § 4.  

Detta är en formalisering av ett underförstått krav. Formaliseringen underlättar tillämpningen 

av lagen.  

STÖDBERÄKNING PÅ BASIS AV DEKLARERAD NETTOMSÄTTNING 

Det skulle underlätta för tillämpningen av lagen om kravet på 200 000 kronor i nettoomsätt-

ning kan kontrolleras mot Skatteverkets register. 6 §, punkt 2 kan ändras till: 

2. den enskilda näringsidkarens deklarerade nettoomsättning bestående av försäljning och utfört arbete samt 

andra momspliktiga och momsfria intäkter uppgick till minst 200 000 kronor under det räkenskapsår som 

avslutats den 31 december 2019.  

FÖRTYDLIGANDE PÅ SIDAN 11 I PROMEMORIAN 

Bilagan på sidan 11 är något otydlig.  
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SÄRSKILD BERÄKNING FÖR PERSONER SOM VARIT FÖRÄLDRALEDIGA UNDER 

REFERENSPERIODEN 

Vissa näringsidkare kan ha haft låg omsättning under referensperioden på grund av föräldra-

ledighet. De kan inte ta del av stödet på samma sätt som andra sökanden. För att lösa detta 

kan ett tillägg göras, i linje med detta ungefärliga förslag:  

Tillägg till 6 §, punkt 2 som föreslogs ovan:  

Till den beräknade nettoomsättningen skall uppburen föräldrapenning med stöd av 12 och 13 kapitlet Soci-

alförsäkringsbalken (2010:110) under samma period läggas till. 

Tillägg till § 10:  

Till den beräknade nettoomsättningen under referensperioden skall tillägg göras för uppburen föräldrapenning 

med stöd av 12 och 13 kapitlet Socialförsäkringsbalken (2010:110) under samma period.   

SYNPUNKTER PÅ DEN BERÄKNADE OFFENTLIGFINANSIELLA KOSTNADEN 

De branscher som redovisas i tabell 1 och som utgör basen för de beräknade effekterna bör 

även inkludera organisationskonsulter och annan kontaktnära konsultverksamhet, eftersom 

deras verksamhet sannolikt påverkats kraftigt av covid-19-pandemin.  

Antagandet om att 90 procent av företagen inom påverkade branscher, med tillräckligt hög 

omsättning, beviljas stöd är å andra sidan troligtvis för högt enligt Konjunkturinstitutets be-

dömning. Även antagandet om att varje sökande beviljas 120 000 kronor i stöd är troligtvis 

för högt enligt Konjunkturinstitutets bedömning.  

Konjunkturinstitutets samlade bedömning är att den offentligfinansiella kostnaden för stödet 

lär bli något lägre än de 5 miljarder som beräknats i promemorian.   

BESLUT 

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

har varit Erik Glans. 

 

Urban Hansson Brusewitz 

 


