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REMISSYTTRANDE;  
Promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare  
(Ert diarienummer N2020/02353) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar ca 5 525 medlemsföretag med runt 8 220 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, 

campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, 

turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en 

medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 

företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har fått del av rubricerad remiss och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Innehållet i förslagen i promemorian 
 

I promemorian föreslås införandet av ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som 

fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Stödet införs genom en ny 

förordning om omsättningsstöd. Den föreslagna förordningen om stöd till enskilda 

näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för 

omställningsstödet. 

 

Förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder. Den första 

stödperioden är mars och april 2020, den andra stödperioden är maj 2020 och den tredje 

stödperioden är juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 

under år 2019 utgör stödperiodens referensperiod. 

 

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens 

nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för 

referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens 

nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för 

referensperioden. Slutligen krävs – för att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 – att 
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näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av 

nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska kunna lämnas krävs att 

omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid-19. 

 

Stödet föreslås kunna ges till enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i 

Sverige och är godkända för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast 

föregående räkenskapsåret uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd ska kunna lämnas med 

75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd får inte lämnas om den enskilda 

näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud.  

 

Enligt förslaget kan stöd lämnas för stödperioden mars och april med maximalt 48 000 

kronor, för stödperioden maj med maximalt 24 000 kronor och för stödperioden juni och 

juli med maximalt 48 000 kronor per stödberättigad näringsidkare. 

 

Beslut om omsättningsstöd föreslås fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. 

Ansökan om omsättningsstöd ska ske på ett formulär som kommer att vara tillgängligt 

genom Boverkets e-tjänst. En sådan ansökan ska innehålla de uppgifter som länsstyrelsen 

behöver för att kunna fatta beslut om stöd. Ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på 

heder och samvete och till ansökan ska ett utdrag ur bokföringen bifogas för de aktuella 

månaderna. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit till handläggande myndighet 

senast den 31 januari 2021. Förordningen föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020. 

 

Visitas synpunkter på förslagen i promemorian 
 

Visita välkomnar att regeringen och dess samarbetspartier föreslår ett omsättningsstöd 

även för enskilda näringsidkare, som kan bidra till att rädda jobb och verksamheter. Vi 

anser dock att vissa av förslagen i promemorian bör justeras eller kompletteras enligt 

följande för att bli mer effektiva och rädda fler näringsidkare i det svåra läge som nu 

råder, inte minst inom besöksnäringen.  

 

Även augusti och september behöver inkluderas i stödmånaderna 
 

Enligt Visitas uppfattning är det viktigt att omsättningsstödet omfattar även augusti och 

september 2020 – dvs. att stöd kan erhållas för månaderna mars-september 2020. Detta 

eftersom det nu har kunnat konstateras att näringsidkare inom bl.a. besöksnäringen har 

drabbats av tilltagande intäktsbortfall till följd av den rådande coronasituationen med 

därtill kopplade restriktioner m.m. även under dessa månader. 

 

Minskning av nettoomsättningen med mer än 30 procent bör räcka för stöd 
 

Visita anser att de föreslagna förutsättningarna för stöd innebärande att den enskilda 

näringsidkarens nettoomsättning jämfört med samma period 2019 ska ha minskat med 

mer än 30 procent för stödperioden mars och april, mer än 40 procent för maj och mer än 
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50 procent för juni och juli sammantaget är för högt ställda. Dessa krav                                     

på omsättningstapp skulle medföra att många näringsidkare som ändå är mycket                        

hårt drabbade av coronapandemins följder utesluts från möjligheten till stöd.  

 

Enligt Visitas uppfattning bör ett omsättningstapp på mer än 30 procent under hela den 

period/de perioder som omsättningsstödet omfattar vara tillräckligt. Detta eftersom ett 

sådant kraftigt fall är onormalt och i sig själv tyder på att det är orsakat av 

coronasituationen. Dessutom är få företag utrustade med tillräckligt höga marginaler och 

kassor för att hantera försäljningsbortfall i den storleken inom en normal budget, i 

synnerhet om försäljningen inte kompenseras vid ett senare tillfälle. 

 

Medge valfrihet för näringsidkarna beträffande en eller flera stödperioder 
 

Enligt den föreslagna förordningen utgör mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 

2020 tre olika individuella stödperioder. 

 

Visita konstaterar att frågan huruvida de månader som omfattas av omsättningsstödet ska 

utgöra en eller flera olika stödperioder får olika betydelse för näringsidkarna beroende på 

hur deras tapp av nettoomsättning har sett ut under de olika månaderna. Det är helt 

avgörande att näringsidkarna träffas på ett effektivt sätt av stödet. Vi föreslår därför att 

de får möjlighet att – utifrån deras individuella situationer och förutsättningarna i det 

enskilda fallet – själva avgöra huruvida stödet ska sökas för en eller flera stödperioder 

samt vilken eller vilka månader dessa stödperioder ska se ut inom ramen för de månader 

som inkluderas i stödsystemet. På så sätt får de drabbade näringsidkarna möjlighet att 

söka stöd månad för månad eller för en eller en eller flera stödperioder, med motsvarande 

referensperiod(er) under 2019. 

 

Visitas bedömning är att en sådan förändring som vi föreslår här skulle öka systemets 

träffsäkerhet och hjälpa fler näringsidkare att ta sig igenom den rådande krisen.  

 

Nystartade verksamheter måste få möjlighet till stöd 
 

För att en näringsidkare ska ha rätt till omsättningsstöd krävs enligt förslaget i 

promemorian – på motsvarande sätt som när det gällde omställningsstödet för mars och 

april 2020 – att näringsidkarens nettoomsättning har minskat med en viss procentandel 

av nettoomsättningen för motsvarande månader 2019. 

 

På samma sätt som när det gällde omställningsstödet för mars och april 2020 ser Visita 

det som mycket problematiskt att näringsidkare som inte haft någon omsättning under de 

aktuella jämförelseperioderna 2019 är uteslutna från möjligheten till omsättningsstöd. Det 

måste enligt vår uppfattning finnas möjlighet att utforma systemet så att det även för 

sådana näringsidkare blir möjligt att ta del av stödet.  
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För näringsidkare som på grund av att de nyligen startat verksamheten eller av någon 

annan anledning saknat omsättning under jämförelseperioderna 2019 krävs ett alternativt 

sätt för att bedöma den omsättningsminskning som skett till följd av pandemin.  

 

Stödets storlek bör höjas 
 

Enligt promemorians förslag ska stöd till enskilda näringsidkare kunna lämnas med 75 

procent av det faktiska omsättningstappet. Det föreslås att stöd kan lämnas för 

stödperioden mars och april med maximalt 48 000 kronor, för stödperioden maj med 

maximalt 24 000 kronor och för stödperioden juni och juli med maximalt 48 000 kronor 

per stödberättigad näringsidkare. 

 

Visita anser att begränsningen av stödet till 75 procent av näringsidkarens procentuella 

omsättningsminskning medför att den ersättning som näringsidkarna kan erhålla inte blir 

tillräcklig. Stödnivån bör enligt vår bedömning höjas till 90 procent av den procentuella 

omsättningsminskningen, för att näringsidkarna ska kunna överleva den rådande 

situationen och ha möjlighet att återstarta sina verksamheter när coronakrisen väl är över. 

Även de beloppsbegränsningar som har föreslagits för de olika månaderna framstår mot 

denna bakgrund som alltför låga. 

 

Övrigt 
 

Det är mycket viktigt att ansökningsförfarandet avseende omsättningsstödet blir enkelt 

samt att prövningen av ansökningarna och utbetalningarna av beviljade stöd sker snabbt. 

 

Visita hänvisar i tillämpliga delar även till vad vi har framfört i remissyttrande av den           

18 september 2020 till Finansdepartementet beträffande promemorian Omställningsstöd 

till företag för perioden maj–juli 2020 (Finansdepartementets diarienummer 

Fi2020/03582/S2).  

 

Härutöver ansluter sig Visita till de synpunkter som föreningen Svenskt Näringsliv har 

framfört i remissyttrande över promemorian. 
 

 

 

Med vänlig hälsning 

                       

 
Jonas Siljhammar                                                

VD                                                             

    Stefan Lundin                                                                                    

    Chefsjurist Branschjuridik 

 


