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Hemställan beträffande omställningsstöd för vissa
särskilt drabbade företag samt förändringar i
Förordning (2021:126) om omställningsstöd för
augusti 2020 – september 2021
Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag
Den 9 mars 2021 offentliggjorde regeringen ett omställningsstöd för företag som
drabbats särskilt av de restriktioner som införts under coronapandemin.
Bakgrunden till stödet var att det skett kravskärpningar och att maxbeloppet
kraftigt sänkts i det ordinarie omställningsstödet. Detta gjorde att många företag
missgynnades kraftigt jämfört med de tidigare utfästelser som regeringen gjort
vad avser stödnivåer.
En bransch som utan tvekan får betraktas som särskilt drabbad av restriktioner
som syftar till att minska resande och möten mellan människor är självklart
hotellbranschen, vilket framgår av grafen nedan.

Mot bakgrund av ovanstående är det extremt oroande att Skatteverket nu lämnat
beslutsförslag om avslag till aktörer i hotellbranschen som indikerar att i princip
hela branschen verkar få avslag. Detta kan rimligen inte ha varit lagstiftarens
intention med att införa stödet.
Skatteverkets hänvisning
”Av förordningsmotivet till FOM-S, Fm 2021:2 s. 9 framgår att vad gäller
restriktionerna i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar kan bestämmelsen omfatta både
företag som till följd av förbudet mot allmänna sammankomster inte har kunnat
bedriva sin verksamhet i lika stor omfattning som förut, och företag som normal
säljer en betydande del av sina varor eller tjänster till företag som på grund av
förbudet inte bedrivit sin verksamhet under stödperioden.”
Skäl till avslag
”Skatteverket bedömer att er verksamhet inte är sådan att ni är direkt drabbade av
restriktionen om allmänna sammankomster/offentliga tillställningar. Ni har heller
inte visat att ni är indirekt genom att en väsentlig kundkategori som utgörs av
företag som ni tidigare sålt en betydande del av era tjänster till och som på grund av
förbudet mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inte bedrivit
verksamhet eller begränsat denna under stödperioden”
Finansdepartementet har delgivits exempel på ett beslutsförslag i sin helhet den
25 oktober 2021.
Anledningen till avslagen är alltså i korthet och något förenklat att hotellen inte
kan styrka den direkta eller indirekta kopplingen mellan begränsningen av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och sitt
omsättningsbortfall. Detta beror på hotellbranschens funktionssätt, vilken
Skatteverket och/eller lagstiftaren uppenbarligen inte satt sig in i.
•

Hotellbranschen har generellt sett inga avtal med företag vars verksamhet
begränsats av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Till
exempel upprättar nöjesparker eller konsertarrangörer inga avtal med
hotell om att deras besökare och kunder ska övernatta på ett visst hotell.
Det är dock helt uppenbart att hotellgäster har en, men oftast flera,
besöksanledningar och att dessa i hög grad har begränsats av restriktioner.

•

Vidare har hotell en högst begränsad insyn i sina gästers
besöksanledningar. Gästen plockar, så att säga, ihop sitt eget
konsumtionspaket. Av det skälet blir det omöjligt för ett hotell att styrka
kopplingen mellan gästernas normala besöksanledningar 2019 och de
besöksanledningar som kraftigt begränsats 2020–2021. Det skulle sannolikt

inte ens vara lagligt att lagra den typen av information så länge. Däremot
vet vi, efter att via Novus frågat konsumenter, att exempelvis
begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
påverkat 90 procent av konsumenternas konsumtion negativt, vilket
framgår av följande bild

Skatteverkets beslutsförslag kommer med största sannolikhet slå särskilt hårt mot
de aktörer som redan under augusti-oktober 2020 slog i taket (97 mnkr) i det
ordinarie omställningsstödet. Efter regeringens löften om utökat stöd anpassade
sig stora delar av branschen, vilket motiverade aktörerna att använda sig av
tillfälliga anstånd på skatteinbetalningar istället för att säga upp ytterligare
personal. Vid avslag får alltså stora delar av en av de allra hårdast drabbade
branscherna inget stöd efter oktober 2020, då perioden med störst intäktsbortfall
började. Kvar blir istället en stor skatteskuld med alltför snäva
återbetalningsvillkor.
Då det ter sig orimligt att hotellbranschen inte ska betraktas som särskilt drabbad
hemställer Visita att regeringen förändrar lagstiftningen och/eller
förordningsmotivet så att stödet når ut som avsett och lever upp till lagstiftarens
intention med stödet.
Med anledning av att Skatteverkets beslut dröjt och att ansökningsperioden för
senare stödperioder löper ut den 31 december 2021 behöver detta ske mycket
skyndsamt.

Förändringar i Förordning (2021:126) om omställningsstöd för
augusti 2020 – september 2021
I maj 2021 förändrades förordningen om omställningsstöd (2021:126) på ett antal
punkter. Förändringarna gäller hur så kallat hyresstöd ska hanteras inom ramen
för omställningsstödet och innebär i korthet att verksamheter som beviljats
hyresrabatt inte bara ska dra av sin egen hyresnedsättning utan även de
stödpengar som betalats ut till hyresvärden från sitt omställningsstöd. Detta trots
att ett eventuellt hyresstöd inte kommer hyresgästen till del på annat sätt än via
en hyresrabatt och denna hyresrabatt ska enligt det ursprungliga regelverket
redan vara avdragen. Det bör i sammanhanget även nämnas att förändringarna
skedde utan sedvanligt remissförfarande och gäller retroaktivt på redan beslutade
och utbetalda omställningsstöd under kvartal 1.
Förändringarna innebär stora problem för Visitas medlemsföretag då det
ansökande företagets omställningsstöd reduceras två gånger av samma skäl och
med upp till 150 procent av hyresstödet. Då förändringen får en retroaktiv verkan
behöver många ansökningar omprövas och samtliga dessa omprövningar kommer
att falla ut till företagens nackdel. Vidare är det självklart moraliskt högst tveksamt
att hyresgästen görs skyldig för hyresvärdens förehavanden.
Nedan följer en kort sammanfattning av de faktiska konsekvenserna som denna
förändring kommer att föranleda bara för första kvartalet 2021.
Förändringens följdverkan i form av antalet berörda företag och
återbetalningsbelopp kvartal 1, 2021
Belopp att
Antal företag återbetala
Hotell- och restaurangföretag
Totalt

699 71 239 136
1 163 96 910 244

Källa: Boverket och Skatteverket

Observera att antalet ärenden/omställningsstöd som kommer att behöva rättas är
ungefär det dubbla eftersom januari-mars omfattade två stödperioder.
Totalt 260 företag kommer vid rättelse behöva betala tillbaka hela sitt
omställningsstöd. 135 av dessa är hotell- och restaurangföretag. Med tanke på att
detta är företag som under lång tid befunnit sig i krisläge är det rimligt att anta att

dessa stöd omedelbart användes i verksamheten och inte sparades för eventuell
återbetalning.
Visita har vid upprepade tillfällen kontaktat såväl Regeringskansliet som
Skatteverket angående ovanstående, bland annat har detta skett genom
mejlväxling mellan Visita och Finansdepartementet 2021-06-16 och 2021-06-21
samt mellan Visita och Näringsdepartementet 21-09-07. Trots detta har ingenting
förändrats i sak och reaktionerna från den politiska ledningen på
Finansdepartementet har helt uteblivit. Vi vill med denna hemställan åter göra
regeringen uppmärksam på de negativa konsekvenser som förändringarna i
förordningen innebär och förväntar oss att ansvariga reagerar och agerar.
Även Svensk Handel har uppmärksammat dessa problem och påtalat dem i en
skrivelse till Finansdepartementet och Näringsdepartementet daterad 21-09-24.
Svensk Handel kräver i sin skrivelse en skyndsam beredning med sikte på en
förändring eller förtydligande av förordningen så att omställningsstödet kan
reduceras med maximalt 100 procent av den totala hyresrabatt som ett företag
erhållit, att retroaktiva försämringar för enskilda företag inte uppstår och att
Skatteverkets efterkontroller kan anstå tills dessa frågor är utredda. Detta är krav
som även Visita ställer sig bakom.
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