Regeringens proposition
2019/20:181
Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd
till välfärd och företag, insatser mot
smittspridning och andra åtgärder med
anledning av coronaviruset

Prop.
2019/20:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 10 juni 2020
Morgan Johansson
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för
att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset
som orsakar sjukdomen covid-19.
I propositionen föreslås att ett omställningsstöd införs för företag som
fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen
covid-19. Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Kravet på
F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet
tillgodoförs genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller
med ett för högt belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland kontrollbesök och revision, och särskilda
straffbestämmelser införs. Den nya regleringen föreslås träda i kraft den
22 juni 2020.
Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i statens budget för
2020. Ökade medel föreslås för att bl.a. trygga tillgången till välfärd i kommuner och regioner och möjliggöra ökad kapacitet för testning och smittspårning. Därtill föreslås statliga garantier till dels Europeiska unionen för
lån till medlemsstater, dels Europeiska investeringsbanken för en garantifond för stöd till företag.

1

Prop. 2019/20:181

2

Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................5

2

Lagförslag .........................................................................................7
2.1
Förslag till lag om omställningsstöd...................................7
2.2
Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ...................14
2.3
Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet ...................................................15
2.4
Förslag till lag om ändring i lagen (2020:435) om
ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ...........18

3

Ärendet och dess beredning ............................................................19
3.1
Skäl för ändringar i statens budget och förkortad
motionstid .........................................................................19
3.2
Omställningsstöd till företag ............................................19

4

Det nya coronaviruset får ekonomiska konsekvenser .....................20
4.1
Omsättningsstöd i andra länder ........................................21
4.2
EU:s statsstödsregler ........................................................22
4.3
Något om Skatteverkets möjligheter till utredning
och kontroll ......................................................................22
4.4
Skattekontot......................................................................25

5

Införande av ett omställningsstöd ...................................................26
5.1
Omställningsstödets huvudsakliga utformning ................26
5.2
Vem har rätt till omställningsstöd?...................................27
5.3
Stödet utgör näringsbidrag vid inkomstbeskattningen .....32
5.4
Hanteringen av koncerner ................................................34

6

Utformningen av omställningsstödet ..............................................36

7

Förfarandet ......................................................................................39
7.1
Handläggningen av ärenden om omställningsstöd ...........39
7.1.1
Skatteverket ska vara handläggande
myndighet ........................................................39
7.1.2
Ansökan om omställningsstöd .........................40
7.1.3
Anmälan vid ändrade förhållanden..................42
7.2
Kreditering på företagets skattekonto ...............................44
7.3
Utredning och kontroll .....................................................45
7.3.1
Proportionalitetsprincipen ...............................45
7.3.2
Kontrollmöjligheter .........................................46
7.3.3
Kontroll av någon annans
uppgiftsskyldighet ...........................................48
7.3.4
Revision ...........................................................50
7.3.5
Kontrollbesök ..................................................51
7.3.6
Bevissäkring ....................................................53
7.3.7
Undantag från kontroll ....................................55
7.4
Återkrav............................................................................56

7.4.1

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Återbetalningsskyldighet för felaktiga
utbetalningar ................................................... 56
7.4.2
Avbetalning och anstånd ................................ 58
7.4.3
Återbetalning .................................................. 62
7.4.4
Dröjsmålsränta................................................ 63
7.4.5
Betalningssäkring ........................................... 64
7.4.6
Företrädaransvar ............................................. 66
Besluts verkställbarhet .................................................... 70
Överklagande .................................................................. 73
Indrivning, verkställighet och preskription...................... 75
Straffbestämmelser .......................................................... 77
Personuppgiftsbehandling ............................................... 87
Sekretessfrågor ................................................................ 94

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................................. 97

9

Konsekvensanalys .......................................................................... 97
9.1
Syfte och alternativa lösningar ........................................ 98
9.2
Offentligfinansiella effekter ............................................ 98
9.3
Effekter för företagen .................................................... 101
9.3.1
Cirka 180 000 företag beräknas få
omställningsstöd ........................................... 101
9.3.2
Stödet bidrar till ett bättre fungerande
näringsliv under corona-pandemin ............... 103
9.3.3
De administrativa kostnaderna beror på
företagens storlek och nivån på stödet .......... 104
9.4
Effekter för makroekonomin och sysselsättningen ........ 105
9.5
Effekter för enskilda ...................................................... 106
9.6
Fördelningseffekter ....................................................... 106
9.7
Effekter för den ekonomiska jämställdheten ................. 106
9.8
Effekter för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet ............................................ 107
9.9
Effekter för offentlig sektor ........................................... 107
9.10
Effekter för myndigheter och domstolar........................ 107
9.11
Förslagets förenlighet med EU-rätten............................ 108
9.12
Övriga effekter .............................................................. 108

Prop. 2019/20:181

10 Författningskommentar ................................................................ 109
10.1
Förslaget till lag om omställningsstöd ........................... 109
10.2
Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ................ 130
10.4
Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet................................................. 131
10.5
Förslag till lag om ändring i lagen (2020:435) om
ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet......... 131
11 Ändringar i statens budget för 2020 ............................................. 132
11.1
Ändringar av statens utgifter ......................................... 132
11.2
Konsekvenser för statens budget ................................... 141
3

Prop. 2019/20:181

Bilaga 1

Sammanfattning av promemorian Omställningsstöd
till företag som fått minskad omsättning på grund av
coronaviruset ..................................................................142

Bilaga 2

Promemorians lagförslag................................................143

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ...............................154

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................155

Bilaga 5

Lagrådets yttrande ..........................................................166

Bilaga 6

Avtal med Europeiska kommissionen om garanti för
SURE .............................................................................175

Bilaga 7

Garantiavtal med Europeiska investeringsbanken
och övriga deltagande länder ..........................................187

Bilaga 8

Deltagaravtal med Europeiska investeringsbanken ........207

Bilaga 9

Annex till deltagaravtal med Europeiska
investeringsbanken .........................................................219

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 juni 2020.........296

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2019/20:181

Regeringens förslag:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om omställningsstöd
(avsnitt 2.1 och 4–10).
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet (avsnitt
2.2 och 7.8).
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (avsnitt 2.3 och 7.9).
4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter
i Skatteverkets beskattningsverksamhet (avsnitt 2.4 och 7.9).
5. Riksdagen godkänner avtalet med Europeiska kommissionen om en
garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska
risken för arbetslöshet i en krissituation till följd av utbrottet av covid19 (SURE) (avsnitt 11.1).
6. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut en statlig
garanti till Europeiska unionen för SURE som uppgår till högst
848 537 250 euro (avsnitt 11.1).
7. Riksdagen godkänner deltagaravtalet med Europeiska investeringsbanken samt garantiavtalet med Europeiska investeringsbanken och
deltagande länder om en garantifond för stöd till i första hand företag i
ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av covid-19 (avsnitt
11.1).
8. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut en statlig
garanti till Europeiska investeringsbankens garantifond för stöd till i
första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av
covid-19 som uppgår till högst 863 337 362 euro (avsnitt 11.1).
9. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14
Vissa garanti- och medlemsavgifter inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11.1).
10. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar
ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till två dagar.
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Tabell 1.1

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och
ändrade och nya anslag 2020

Tusental kronor

Beslutad Förändring
ram/anvisat
av ram/ Ny ram/Ny
anslag
anslag anslagsnivå

Utgifts- Anslagsområde nummer
1

Rikets styrelse
5:1

2
1:14
3

15 631 274

60 000

15 691 274

Länsstyrelserna m.m.

3 172 290

60 000

3 232 290

Samhällsekonomi och
finansförvaltning

17 390 191

53 823

17 444 014

Vissa garanti- och
medlemsavgifter
Skatt, tull och exekution

1:1

294 343
12 301 989

8 019 955

150 000

8 169 955

89 373 642

5 930 000

95 303 642

1:6

Bidrag till folkhälsa och
sjukvård

13 768 886

5 800 000

19 568 886

2:1

Folkhälsomyndigheten

497 599

30 000

527 599

8:1

Socialstyrelsen

24

Näringsliv
1:24

Omställningsstöd
Allmänna bidrag till
kommuner

25
1:5

Stöd till kommunsektorn
för att stärka välfärden
Summa anslagsförändring på
ändringsbudget

6

53 823
150 000

Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

9

Skatteverket

240 520
12 151 989

816 850

100 000

916 850

90 604 863

39 000 000

129 604 863

0

39 000 000

39 000 000

130 903 572

6 000 000

136 903 572

2 486 000

6 000 000

8 486 000

51 193 823
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Lagförslag
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Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om omställningsstöd

Härigenom föreskrivs följande.
Omställningsstöd
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag
vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).
Vem har rätt till omställningsstöd?
2 § Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd
1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och
2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) eller är en sådan stiftelse, förening eller registrerat trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen eller är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § samma lag.
En ideell förening har rätt till omställningsstöd endast om organisationsnummer för föreningen har fastställts senast vid utgången av 2019.
3 § Rätt till omställningsstöd har inte
1. staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
2. företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, om inte verksamheten som ett sådant företag bedriver
avser affärsverksamhet,
3. företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i
en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen
som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke
samarbetsvilliga på skatteområdet,
4. företag som ingår i samma intressegemenskap som ett företag som
avses i 3, och
5. begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), om näringsverksamheten i Sverige inte bedrivs
från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § samma lag.
Företag ska anses vara i sådan intressegemenskap som avses i första
stycket 4 om
1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554), eller
7
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2. det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt,
innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget
eller har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.
Skattepliktigt näringsbidrag
4 § Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. 2–8 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) ska omställningsstöd tas upp i sin helhet
det beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del
stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som
företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Till
den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret får det tas upp detta år i stället.
Återbetalas stöd som tagits upp, ska det återbetalda beloppet dras av.
Handläggningen av en ansökan om omställningsstöd
5 § En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska innehålla följande uppgifter:
1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan
nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen
för motsvarande period närmast föregående år,
2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,
3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella
poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
4. de fasta kostnader som ansökan avser,
5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd
revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet
uppgår till minst 100 000 kronor,
6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för
sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas
på,
7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
8. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta
beslut om omställningsstöd.
Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och
samvete.
6 § Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska till Skatteverket
omgående anmäla om de uppgifter som lämnats till Skatteverket visar sig
vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka
rätten till stöd eller stödets storlek.
Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående
anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets
storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av
ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en upplysning om
denna skyldighet.
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7 § Omställningsstöd tillgodoförs ett företag genom kreditering på ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på
kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det
inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen.
Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen beräknas på överskottet från och med dagen efter tillgodoförandet.
Utredning och kontroll
8 § Ett företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på företagets rätt
till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Skatteverket får begära att företaget lämnar ett sådant revisorsintyg som
avses i 5 § första stycket 5, även om det sökta stödet understiger
100 000 kr.
9 § Skatteverket får förelägga ett företag att fullgöra sina skyldigheter
enligt 8 §. Om företagets ansökan om omställningsstöd ännu inte har
prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer ett sådant föreläggande. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet
10 § Skatteverket får förelägga en fysisk eller juridisk person att lämna
uppgift om en rättshandling med den som har fått omställningsstöd. Fysiska personer som inte är eller inte kan antas vara bokföringsskyldiga enligt
bokföringslagen (1999:1078) får dock föreläggas endast om det finns
särskilda skäl.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av
att den som har fått stödet har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i
sin ansökan om omställningsstöd.
11 § Ett föreläggande enligt 10 § får förenas med vite.
Föreläggandet får dock inte förenas med vite om
1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en
gärning som är straffbelagd, och
2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket
även ställföreträdare för den juridiska personen.
Revision
12 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera ett företag som
har fått omställningsstöd med avseende på företagets rätt till stöd. I fråga
9
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om revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Kontrollbesök
13 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att det
företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd har rätt till sådant
stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler. Kontrollbesök får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad.
Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga till grund för beslut om
omställningsstöd. Skatteverket får vid besöket ställa frågor om verksamheten till en behörig företrädare för företaget. De uppgifter som lämnas
får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd.
Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte
underrättas om beslutet före besöket. Kontrollbesöket ska genomföras på
ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.
Bevissäkring
14 § För att kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd får
Skatteverket genomföra revision i den reviderades verksamhetslokaler,
eftersöka och omhänderta handlingar samt försegla lokal, förvaringsplats
eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring gäller bestämmelserna i
45 kap. och 69 kap. 2–12 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Undantag från kontroll
15 § Bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om att
vissa uppgifter och handlingar kan undantas från granskning gäller även
vid föreläggande, revision, bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag
som ansökt om eller fått omställningsstöd.
Återbetalningsskyldighet och återkrav
16 § Ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har
tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp.
17 § Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att
återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska
innehålla uppgifter om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när
beloppet senast ska betalas.
Avbetalning och anstånd
18 § Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett
återkrav på omställningsstöd om återkravet skulle medföra betydande
skadeverkningar för företaget, om det annars framstår som oskäligt att
betala hela beloppet på förfallodagen eller om ett sådant avtal kan antas
vara till fördel för det allmänna.
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19 § Vid återkrav enligt 17 § ska Skatteverket efter ansökan bevilja Prop. 2019/20:181
anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort
belopp som kommer att behöva betalas. Ett sådant anstånd får bestämmas
till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett
anståndet.
Skatteverket får också bevilja anstånd med betalningen om det kan antas
vara till fördel för det allmänna.
Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, får
anstånd enligt första stycket beviljas bara om säkerhet ställs för
återbetalningen, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
Bestämmelserna i 63 kap. 9 och 10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)
gäller i dessa fall. Om en sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad som
sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. i stället Skatteverket.
20 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd enligt 19 §
första stycket beviljats, om företaget har lämnat felaktiga uppgifter som
legat till grund för anståndet eller om det finns andra särskilda skäl, får
Skatteverket
1. återkalla anståndet,
2. sätta ned anståndsbeloppet, eller
3. kräva säkerhet för fortsatt anstånd.
Återbetalning
21 § Ett återkrav enligt denna lag ska återbetalas genom insättning på ett
särskilt konto för återbetalning.
Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på
det särskilda kontot.
22 § Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den
månad då Skatteverket beslutat om återkrav.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen
ska göras senast en annan dag.
Dröjsmålsränta
23 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska
dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att
omställningsstödet tillgodoförts till och med den dag betalning sker.
Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt
65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från
kravet på ränta.
Betalningssäkring
24 § Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att
säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd. I fråga om
betalningssäkring avseende ett sådant återkrav gäller bestämmelserna i
46 kap. 5–7 och 9–22 §§ och 69 kap. 13–18 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).
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Företrädaransvar
25 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att omställningsstöd har tillgodoförts med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som
den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Vid tillämpningen av första stycket gäller bestämmelserna i 59 kap. 15
och 16 §§, 17 § första stycket, 18 §, 19 § första och andra styckena, 20, 21,
26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Besluts verkställbarhet
26 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.
Överklagande
27 § Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas till den förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7–9 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Skatteverkets beslut som avser föreläggande utan vite, revision, kontrollbesök, avbetalningsplan och anstånd enligt 19 § andra stycket får dock
inte överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring eller om att
ta egendom i förvar får inte heller överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Indrivning och verkställighet
28 § Om ett återkrav av omställningsstöd inte har betalats i rätt tid, ska
fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar.
29 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket
1. avstå från att lämna en fordran på återkrav för indrivning, eller
2. lämna en fordran för indrivning även om förfallodagen inte har
inträffat.
30 § Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
31 § Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för
indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna räntan efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) för tiden efter överlämnandet och driva in den.
Förbud mot överlåtelse
32 § Ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras enligt
7 § får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.
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33 § En fordran som avses i 31 § får utmätas trots att den inte får överlåtas.
Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått
tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid Prop. 2019/20:181
utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.
Preskription
34 § En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av
lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. anses vara en
sådan fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Straffbestämmelser
35 § För omställningsstödsbrott döms den som lämnar oriktiga uppgifter i
ett ärende enligt denna lag eller inte anmäler ändrade förhållanden som
han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 § och på så sätt orsakar fara för
1. att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett för
högt belopp, eller
2. att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte återkrävs.
Straffet är fängelse i högst två år.
36 § Om brott som avses i 35 § är grovt, döms för grovt omställningsstödsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande
bokföring, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning.
37 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 35 §
döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst
ett år.
Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är
mindre allvarlig, döms det inte till ansvar.
38 § Den som, innan ett omställningsstöd tillgodoförts, frivilligt vidtar en
åtgärd som leder till att det kan fattas ett korrekt beslut om stödet, döms
inte till ansvar enligt 35–37 §§.
Rätt att meddela föreskrifter
39 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
ytterligare föreskrifter om
1. när omställningsstöd får lämnas,
2. hur omställningsstöd ska beräknas,
3. ansökan om omställningsstöd, och
4. utbetalning och återbetalning av omställningsstöd.
Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024)
om Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2
Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ och 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
5. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med
Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete,
6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen
8. folkbokföringslagen
(1991:481), samt
(1991:481),
9. lagen (2014:307) om straff
9. lagen (2014:307) om straff för
för penningtvättsbrott, och
penningtvättsbrott.
10. lagen (2020:000) om omställningsstöd.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat
brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns
särskilda skäl för detta.
Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.

1

14

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.
Senaste lydelse 2020:376.

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181)
om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet

Prop. 2019/20:181

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ och 2 kap. 3 § lagen (2001:181)
om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
Denna lag tillämpas vid behandDenna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- ling av personuppgifter i Skattebeskattningsverksamhet
verkets
beskattningsverksamhet verkets
och i verkets handläggning enligt och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsupp- hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd gifter, lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete och lagen vid
korttidsarbete,
lagen
(1991:1047) om sjuklön, om be- (1991:1047) om sjuklön och lagen
handlingen är helt eller delvis auto- (2020:000) om omställningsstöd,
matiserad eller om uppgifterna in- om behandlingen är helt eller delvis
går i eller är avsedda att ingå i en automatiserad eller om uppgifterna
strukturerad samling av personupp- ingår i eller är avsedda att ingå i en
gifter som är tillgängliga för sök- strukturerad samling av personning eller sammanställning enligt uppgifter som är tillgängliga för
särskilda kriterier.
sökning eller sammanställning
enligt särskilda kriterier.
Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling
av uppgifter om juridiska personer och avlidna.
4 §3
Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för
1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande
prövning,
6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
Senaste lydelse 2014:1477.
3
Senaste lydelse 2018:228.
2
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c) enligt lagen (2015:912) om
automatiskt utbyte av upplysningar
om finansiella konton och 22 b kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244),
och
d) enligt lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-förland-rapporter på skatteområdet
och 33 a kap. skatteförfarandelagen.

c) enligt lagen (2015:912) om
automatiskt utbyte av upplysningar
om finansiella konton och 22 b kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244),

d) enligt lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-förland-rapporter på skatteområdet
och 33 a kap. skatteförfarandelagen, och
e) enligt lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen
(2020:000) om omställningsstöd.
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande,
8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av
utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,
9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
2 kap.
3 §4
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas
i databasen:
1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i
fackförening,
10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt
till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har
rätt att vistas i Sverige,
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4

Senaste lydelse 2015:901.

13. uppgifter som behövs för
handläggning
enligt
lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och

13. uppgifter som behövs för Prop. 2019/20:181
handläggning
enligt
lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:000) om
omställningsstöd, och

14. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.
Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.
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2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:435)
om ändring i lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i stället för lydelsen
enligt lagen (2020:435) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2020:435

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för
1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,
betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande
prövning,
6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
d) enligt lagen (2017:182) om
d) enligt lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-för- automatiskt utbyte av land-förland-rapporter på skatteområdet land-rapporter på skatteområdet
och 33 a kap. skatteförfarande- och 33 a kap. skatteförfarandelagen, och
lagen,
e) enligt 33 b kap. skatteföre) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen.
farandelagen, och
f) enligt lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen
(2020:000) om omställningsstöd,
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande,
8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av
utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,
9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
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3

Ärendet och dess beredning

3.1

Skäl för ändringar i statens budget och
förkortad motionstid

Prop. 2019/20:181

Enligt riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en
proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande
budgetåret (9 kap. 6 § första stycket). En sådan proposition lämnas i
anslutning till budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen
(tilläggsbestämmelse 9.6.1). Förslag till ändringar i budgeten får dock
lämnas vid andra tillfällen om regeringen anser att det finns särskilda skäl
(9 kap. 6 § andra stycket).
Spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19
har under kort tid fått mycket stora konsekvenser för samhället och den
ekonomiska tillväxten. Regeringen har därför vid sju tillfällen under våren
2020 lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för
2020. Propositionerna har avsett kreditgarantier till flygföretag
(prop. 2019/20:136, bet. 2019/20:FiU52, rskr. 2019/20:188), ett stort antal
åtgärder på inkomst- och utgiftssidan för att omhänderta effekterna i
samhället av spridningen av viruset (prop. 2019/20:132,
bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199–202), kreditgarantier för lån till
företag (prop. 2019/20:142, bet. 2019/20:FiU54, rskr. 2019/20:195),
åtgärder på skatteområdet (prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55,
rskr. 2019/20:204), förändringar av arbetslöshetsförsäkringen och
reglerna om studiestöd (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56,
rskr. 2019/20:207–212) ytterligare åtgärder på bl.a. skatteområdet
(prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276–279) samt
ytterligare stöd till hälso- och sjukvården och utbildningsinsatser
(prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:293–299).
Det nya coronaviruset bedöms även fortsättningsvis få betydande konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Det finns därför
anledning att vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra nödvändig
utbyggnad av kapaciteten för testning och smittspårning, mildra de negativa effekterna för näringsliv, kommuner och regioner samt att bidra till de
stödåtgärder som vidtas inom EU. Dessa åtgärder bör vidtas så snart som
möjligt. Regeringen anser därför att det finns särskilda skäl för att lämna
ytterligare förslag till ändringar i statens budget för 2020.
Regeringen anser vidare mot bakgrund av vad som ovan anförts att det
finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid.
Regeringen föreslår därför att motionstiden förkortas till två dagar.

3.2

Omställningsstöd till företag

Inom Finansdepartementet har promemorian Omställningsstöd till företag
som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset tagits fram.
Förslaget innebär att företag med ett stort omsättningstapp under mars och
april 2020 ska få möjlighet att ansöka om ett omställningsstöd. Storleken
på stödet baseras på en viss andel av företagets fasta kostnader. En
sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1 och prome-
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morians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remitterats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns
tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2020/02322/S2).
Det föreslagna stödet utgör ett sådant statligt stöd som ska anmälas i
enlighet med EUF-fördraget. Stödet bedöms vara förenligt med art 107.2.b
i fördraget. Europeiska kommissionen väntas fatta beslut i ärendet i sådan
tid att riksdagen kan beakta det vid handläggningen av förslaget.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 2 juni 2020 att inhämta Lagrådets yttrande över
de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.
Regeringen har följt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i
avsnitt 5.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.3.3, 7.4.6 och 7.8 och i författningskommentaren. I förhållande till lagrådsremissen föreslås att undantaget för kravet
på F-skatt i 2 § lagen om omställningsstöd utökas till att även omfatta
privatbostadsföretag (se avsnitt 2.1 och 5.2). Av författningstekniska skäl
föreslås vidare en ändring i 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, som innebär att uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos
Skatteverket för handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete och
lagen om omställningsstöd (se avsnitt 2.3 och 7.9). Ändringarna är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat
Lagrådets yttrande över de förslagen.
I förhållande till lagrådsremissen har dessutom vissa språkliga och
redaktionella ändringar gjorts.

4

Det nya coronaviruset får ekonomiska
konsekvenser

Spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19
medför inte enbart humanitära konsekvenser utan även ekonomiska.
Finansdepartementet bedömer att den svenska BNP-tillväxten blir lägre
2020 på grund av virusutbrottet än vad som annars hade varit fallet.
Spridningen av viruset har lett till beteendeförändringar och restriktioner
samt generellt större osäkerheter i ekonomin vilket i sin tur har lett till
kännbara ekonomiska konsekvenser för svenska företag. Sammantaget
bedöms det nya coronaviruset få betydande ekonomiska konsekvenser för
både enskilda branscher och den ekonomiska tillväxten. För svensk
tillväxt och konkurrenskraft är det av avgörande betydelse att de negativa
ekonomiska effekterna av spridningen av coronaviruset så långt som
möjligt begränsas. Flera åtgärder har vidtagits för att dämpa de ekonomiska effekterna.
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4.1

Omsättningsstöd i andra länder

Prop. 2019/20:181

Flera länder har infört olika typer av omsättningsstöd med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19. Två av de länder som infört olika
former av omsättningsstöd är Danmark och Norge. Nedan beskrivs dessa
länders system kortfattat.
Danmark har infört ett omsättningsstöd. Stödet är utformat för att täcka
delar av ett företags fasta kostnader och lämnas till företag som drabbats
av betydande omsättningsminskning på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet infördes ursprungligen för tre månader men har
nyligen förlängts till fyra månader och miniminivån för omsättningsminskning har sänkts från 40 procent till 35 procent. Storleken på stödet
beror på hur stor omsättningsminskningen bedöms vara samt om företaget
varit tvunget att stänga sin verksamhet på grund av restriktioner. Stödet är
skattepliktigt. Ett företag kan maximalt få ett belopp om 110 miljoner
danska kronor för perioden 9 mars–8 juli 2020.
Stödet administreras av danska näringslivsmyndigheten (Erhvervsstyrelsen). Företag ansöker för hela perioden och redogör för den förväntade omsättningsminskningen och förväntade fasta kostnader för
perioden. Den sökande ska bekräfta att informationen är korrekt och att
sökanden är medveten om att lämnande av felaktig information kan leda
till påföljder. Företag måste även få sina uppgifter bekräftade av en
auktoriserad revisor innan ansökan kan skickas in. Företaget kan få
kompensation för 80 procent av revisorskostnaden upp till max 16 000
danska kronor. Senast den 8 december 2020 ska företaget skicka in en
redogörelse för företagets faktiska omsättningsminskning och fasta
kostnader för kompensationsperioden och eventuell skillnad i kompensation betalas ut eller krävs in.
Även Norge har infört ett omsättningsstöd. Stödet är utformat för att
täcka delar av ett företags fasta kostnader. Det lämnas till företag som
drabbats av en omsättningsminskning om minst 30 procent på grund av
spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet gäller för tre månader.
Storleken på stödet beror på hur stor omsättningsminskningen bedöms
vara samt om företaget varit tvunget att stänga sin verksamhet på grund av
restriktioner. Alla företag är stödberättigade förutom företag som är under
konkursbehandling samt företag i vissa branscher, t.ex. finanssektorn,
olje- eller gasutvinning, elförsörjning eller privata daghem. Storleken på
stödet kan uppgå till max 80 miljoner norska kronor per kalendermånad.
Ansökningar görs för en månad i taget. Den sökande fyller själv i
uppgifter om företaget, förlorad omsättning, fasta kostnader m.m. Den
sökande ska bekräfta att informationen är korrekt, att den kan dokumenteras och på begäran bekräftas av revisor, samt att sökanden är medveten om att lämnande av felaktig information kan leda till påföljder.
Uppgifterna måste för samtliga företag bekräftas av en revisor i samband
med årsbokslutet 2020. Information om vilka företag som har fått stöd
kommer att finnas tillgänglig i ett sökbart format online.
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4.2

EU:s statsstödsregler

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget,
innehåller regler som ska säkerställa en väl fungerande konkurrens på den
inre marknaden. Bland dessa regler finns bestämmelser om statligt stöd.
Bestämmelserna återfinns i artiklarna 107–109 i fördraget och har till syfte
att förhindra att konkurrensförhållandena inom unionen snedvrids genom
att medlemsstaterna gynnar vissa företag eller viss produktion ekonomiskt.
Dessa bestämmelser måste beaktas vid utformningen av nya författningar.
Enligt artikel 107.1 är i princip allt statligt stöd förbjudet, om stödet
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa
företag eller viss produktion och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Kommissionen kan efter prövning förklara att en statlig stödåtgärd anses förenlig med den inre marknaden enligt vissa kriterier som
anges i artikel 107.2 och 107.3. Medlemsstaterna ska enligt artikel 108.3
anmäla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen.
Innan kommissionen har gett sitt godkännande får åtgärden inte vidtas.
Konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna avseende genomförandeförbudet hanteras i lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Statligt stöd som lämnas i strid med
genomförandeförbudet ska återkrävas från stödmottagaren jämte ränta så
att konkurrensförhållandet återställs.
Av artikel 107.2 b i EUF-fördraget framgår att stöd får ges för att
avhjälpa skador som orsakats av exceptionella händelser. Kommissionen
har i kommunikationen över koordinerat europeiskt svar på ekonomiska
effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19 den 13 mars 2020
utpekat just spridningen av sjukdomen covid-19 som en sådan exceptionell
händelse. Stöd kan därför, efter en prövning av kommissionen i varje
enskilt fall, ges för att avhjälpa skador som orsakats av spridningen av
sjukdomen covid-19 eller som är en direkt följd av åtgärderna för att
minska spridningen av viruset (jfr t.ex. kommissionens beslut den 8 april
2020 i statsstödsärende SA.56774 om det danska omsättningsstödet). Ett
krav för att stöd ska beviljas är att stödet är begränsat till den skada som
uppkommit till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

4.3

Något om Skatteverkets möjligheter till
utredning och kontroll

Förfarandet vid uttag av skatter och avgifter regleras i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Nedan framgår något om Skatteverkets
möjligheter till utredning och kontroll i beskattningsverksamheten i den
utsträckning det är av intresse för de förslag som lämnas i denna proposition.
Revision
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Revision är en utredningsform som Skatteverket kan använda sig av när
det finns behov av en fördjupad utredning. Ett beslut om revision ska bl.a.
innehålla uppgift om syftet med revisionen (41 kap. 4 § SFL). Revisionen
får bara användas för kontroll enligt syften som anges i lagen. Skatteverket

får besluta om revision t.ex. för att kontrollera att en uppgiftsskyldighet Prop. 2019/20:181
har fullgjorts eller att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldigheten (41 kap. 2 § första stycket 1 och 2 SFL). Innan en revision
verkställs ska den som ska revideras som huvudregel underrättas om beslutet om revision (41 kap. 5 § SFL).
En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett
sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne. Kravet på
samverkan gäller inte om tvångsåtgärden bevissäkring (se längre ner i
detta avsnitt) har beslutats på grund av att det finns en påtaglig risk för
sabotage (41 kap. 6 § SFL).
Enligt 41 kap. 12 § SFL får Skatteverket förelägga den som inte fullgör
sina skyldigheter enligt 41 kap. 8–11 §§ SFL att fullgöra dem. En revision
får inte pågå under längre tid än nödvändigt och Skatteverket ska snarast
meddela den reviderade om resultatet av revisionen i de delar som det rör
den reviderade (41 kap. 13 § SFL). Vidare ska Skatteverket lämna tillbaka
räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som
möjligt och senast när revisionen har avslutats (41 kap. 14 § SFL).
Kontrollbesök
I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om kontrollbesök avseende
lagens system för kassaregister, personalliggare och torg- och marknadshandel, se 42 kap. 6–9 §§ SFL.
När det gäller systemet för personalliggare har Skatteverket möjlighet
att göra oannonserade kontrollbesök i en verksamhetslokal för att kontrollera personalliggaren. Skyldighet att föra personalliggare gäller för den
som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen samt inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård
och för livsmedels- eller tobaksgrossister.
Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som
är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller inom byggbranschen tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personal-liggare
kan föras fullgör sina eventuella skyldigheter. Kontrollbesöket får bara
genomföras i verksamhetslokaler eller på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är
avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (42 kap.
8 § SFL).
Syftet med kontrollen ska vara att kontrollera att det finns en personalliggare tillgänglig i verksamhetslokalen som uppfyller före-skrivna krav. I
det ligger att Skatteverket ska kontrollera att de personer som vid
kontrollbesöket är verksamma också är upptagna i personalliggaren. Det
handlar alltså om att få en omedelbar bild av om dokumentationsskyldigheten följs (prop. 2010/11:165 s. 877 och prop. 2014/15:6 s. 94).
Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte
underrättas om beslutet före kontrollbesöket. Detta eftersom en underrättelse i förväg skulle förta effekten av kontrollen (prop. 2010/11:165
s. 877 och 888). Underrättelse om beslutet ska dock lämnas så snart det
kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse (42 kap. 10 § SFL). Ett
kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte
hindras i onödan (42 kap. 11 § SFL).
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Sedan den 1 juni 2020 får Skatteverket även i egenskap av handläggande
myndighet enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete genomföra
kontrollbesök hos en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd vid
korttidsarbete för att kontrollera om arbetsgivaren är berättigad till stöd.
Vid kontrollbesök får myndigheten begära att en person som utför eller
kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet och
fråga om verksamheten. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning.
Tredjemansföreläggande
Skatteverket får enligt 37 kap. 9 § SFL förelägga den som är eller kan
antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller
som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en
rättshandling med någon annan. Föreläggandet ska avse förhållanden som
är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har fullgjort
en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. SFL, eller kan fullgöra sådan
uppgiftsskyldighet. Om det finns särskilda skäl får även någon annan
person än som avses i 37 kap. 9 § SFL föreläggas att lämna sådan uppgift
som avses där, 37 kap. 10 § SFL. Av prop. 2010/11:165 s. 856 framgår att
detta i princip avser fysiska personer och dödsbon som inte är bokföringsskyldiga.
Bevissäkring
Av 2 kap. 5 § SFL framgår att av proportionalitetsprincipen följer att
beslut enligt skatteförfarandelagen bara får fattas om skälen för beslutet
uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som
beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.
Med bevissäkring avses följande tvångsåtgärder: revision i den
reviderades verksamhetslokaler, eftersökande och omhändertagande av
handlingar samt försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme
(45 kap. 2 § första stycket SFL). I 45 kap. SFL finns ytterligare bestämmelser om villkoren för dessa tvångsåtgärder. Med det som sägs i kapitlet
om risk för sabotage avses att det finns risk för att den som bevissäkringen
gäller kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får
kontrolleras (45 kap. 2 § andra stycket SFL).
Beslut om bevissäkring fattas av förvaltningsrätten på ansökan av
granskningsledaren eller av granskningsledaren (45 kap. 13 och 14 §§
SFL). Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska omedelbart underrättas om beslutet. Underrättelse får dock ske i samband med att åtgärden
verkställs om det finns en påtaglig risk för sabotage om den som beslutet
gäller underrättas i förväg (45 kap. 16 § SFL).
I 69 kap. 2–12 §§ SFL finns bestämmelser om verkställighet av beslut
om bevissäkring. Bland annat. framgår av 69 kap. 4 § SFL att verkställighet av beslut om bevissäkring ska genomföras så att det inte vållar den som
beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än vad som är nödvändigt.
Vidare ska granskningsledaren lämna tillbaka handlingar och annat som
har tagits om hand så snart de inte längre behövs (69 kap. 12 § första
stycket SFL).
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Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § SFL får inte
avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap.
2 § rättegångsbalken. Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till någon annans
kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess betydelse för
kontrollen (47 kap. 1 § SFL). Vid revision, bevissäkring, tillsyn över
kassaregister och kontrollbesök får Skatteverket inte granska en handling
som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, eller en
handling som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller
kontrollbesöket. Skatteverket får inte heller granska en handling som har
ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som
gör att handlingens innehåll inte bör komma till någon annans kännedom
och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen
(47 kap. 2 § SFL). En handling som inte får granskas ska på begäran av
den som är föremål för revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister
eller kontrollbesök undantas från kontrollen (47 kap. 3 § SFL). Beslut om
undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som enligt
67 kap. SFL är behörig att pröva ett överklagande av den som begär
undantag när begäran görs (47 kap. 4 § SFL). Om en uppgift eller en
handling har undantagits från kontroll, får Skatteverket inte återge eller
åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen (47 kap. 7 § SFL).

4.4

Skattekontot

Alla skattskyldiga personer, både fysiska och juridiska, har ett skattekonto.
Skattekontot fungerar så att det sammanställer skatter och avgifter som är
kopplade till inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet oberoende
av om kontohavaren är en privatperson, enskild näringsidkare eller en
juridisk person. En registrering på skattekontot innebär i praktiken att
kontot antingen debiteras (påförs) eller krediteras (tillgodoförs) ett belopp,
(prop. 2010/11:165 s. 1012). På skattekontot ska Skatteverket registrera
skatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoräknas, belopp som ska
dras ifrån eller läggas till slutlig skatt enligt 56 kap. 9 § SFL, samt
inbetalningar och utbetalningar (61 kap. 1 § SFL).
Belopp som ska betalas ska som huvudregel registreras på skattekontot
på förfallodagen och belopp som ska tillgodoräknas ska registreras så snart
det finns underlag (61 kap. 2 § SFL). Om anstånd med att betala skatt eller
avgift har beviljats före skattens eller avgiftens förfallodag, ska anståndet
registreras på förfallodagen (61 kap. 3 § SFL). Skatteverket ska stämma
av skattekontot varje månad om något annat belopp än ränta har
registrerats (61 kap. 7 § SFL). Om en avstämning av skattekontot visar att
det finns ett överskott på kontot ska beloppet betalas tillbaka om vissa
kriterier är uppfyllda och det inte finns något hinder mot återbetalning
(64 kap. 2 och 4 §§ SFL).
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5

Införande av ett omställningsstöd

5.1

Omställningsstödets huvudsakliga utformning

Regeringens förslag: Det införs ett ekonomiskt stöd till företag vars
nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen
av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).
Stödet ska införas genom en ny lag om omställningsstöd. Av lagen
ska det bl.a. framgå vem som har rätt till stödet och hur ärenden om
omställningsstöd ska hanteras.
En bestämmelse i lagen ska upplysa om att regeringen kan meddela
ytterligare föreskrifter om
1. när omställningsstöd får lämnas,
2. hur omställningsstöd ska beräknas,
3. ansökan om omställningsstöd, och
4. utbetalning och återbetalning av omställningsstöd.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorians förslag är upplysningsbestämmelsen utformad så att enbart
föreskrifter om rätt till stöd omfattas.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat
sig tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag om att
införa ett omställningsstöd. Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), Sveriges
advokatsamfund, Svenskt Näringsliv och Förvaltningsrätten i Stockholm
anser att även de materiella förutsättningarna för stödet, som föreslås
regleras i förordning, bör regleras i lag. Konjunkturinstitutet anser att det i
vart fall bör finnas ett resonemang om för- och nackdelar med en ordning
där riksdagen även skulle få ta ställning till förändringar i stödets
utformning.
Skälen för regeringens förslag: För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19 och göra det möjligt för
företag att överbrygga den akuta krisen samt underlätta för företag att
ställa om och anpassa sin verksamhet bör företag kunna ansöka om och
beviljas ett omställningsstöd.
Spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat svenska företag
drastiskt. Den plötsliga nedgången i produktion eller omsättning har för
många företag varit omöjlig att förutse och planera inför. Flera åtgärder
riktade mot företag har redan införts, t.ex. stöd vid korttidsarbete,
hyresstöd och möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar. De företag
som har haft ett stort omsättningstapp kan dock alltjämt ha höga fasta
kostnader som försvårar för företaget att ställa om verksamheten och som
inget av de nuvarande stöden träffar. Det kan handla om leasingavgifter
och ränteutgifter där företagen har bundit upp sig för en längre tid. Det kan
leda till att även i grunden livskraftiga företag riskerar att inte överleva
krisen. För att undvika detta bör ett stöd införas som riktar sig mot företag
med ett stort omsättningstapp beroende på spridningen av sjukdomen
covid-19 och där storleken på stödet bestäms av företagets fasta kostnader.
Förslaget bedöms medföra en betydande lättnad för företag som drabbas
av ett plötsligt omsättningstapp samtidigt som de har kvar sina fasta
kostnader och behöver ställa om sin verksamhet för att möta effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19. Om förslaget inte genomförs finns en Prop. 2019/20:181
risk att företag som i grunden är livskraftiga tvingas avveckla sin
verksamhet. Det kommer att försvåra återhämtningen för samhället i stort.
Föreskrifter om statligt stöd till företag tillhör regeringens s.k. restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen. Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att riksdagen
meddelar föreskrifter i samma ämne (8 kap. 8 § regeringsformen). Regeringen föreslår att stödet införs genom en ny lag om omställningsstöd som
utformas på ett sätt som anger en ram för den materiella regleringen om
förutsättningarna för att få stöd, även om det av konstitutionella skäl inte
är nödvändigt. Därutöver förutsätter flera av de bestämmelser som föreslås
i denna proposition, t.ex. regleringen om straff, lagform. Några remissinstanser, bl.a. Svenskt Näringsliv, anser att även de materiella förutsättningarna för stödet bör regleras i lag och anger bl.a. fördelen med en
författningskommentar som följer med lagformen. Regeringen bedömer
dock att det förhållandet att den materiella regleringen av stödet kommer
att vara komplex inte är ett tillräckligt skäl för att ta in regleringen i sin
helhet i lag. De närmare förutsättningarna för bl.a. rätt till stöd bör i stället
regleras i förordning. Det ger regeringen flexibilitet att snabbt anpassa
stödets utformning till ändrade förutsättningar.
Regeringen föreslår att det i lagen om omställningsstöd ska regleras bl.a.
vem som har rätt till stödet och hur ärenden om omställningsstöd ska
hanteras. Regeringen anser att kompetensen att meddela ytterligare
föreskrifter om när omställningsstöd får lämnas, hur omställningsstöd ska
beräknas, ansökan om omställningsstöd samt utbetalning och återbetalning av omställningsstöd ska finnas kvar hos regeringen. Därför krävs en
bestämmelse i lagen som upplyser om att regeringen med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen kan meddela ytterligare föreskrifter i dessa frågor. En
sådan upplysningsbestämmelse föreslås tas in i lagen.
Regeringen har också enligt 8 kap. 7 § regeringsformen rätt att meddela
verkställighetsföreskrifter. En upplysningsbestämmelse om detta anses
dock inte vara nödvändig.
Lagförslag
Förslaget föranleder att det införs en ny lag, lagen om omställningsstöd
och, såvitt gäller förslaget om upplysningsbestämmelse, 39 § i den nya
lagen.

5.2

Vem har rätt till omställningsstöd?

Regeringens förslag: Rätt till omställningsstöd har företag som är en
fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för prövning av ansökan
om omställningsstöd bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är
godkänd för F-skatt. Kravet på F-skatt gäller dock inte ett
privatbostadsföretag eller en stiftelse, ideell förening eller registrerat
trossamfund som helt eller delvis undantas från skattskyldighet. En
ideell förening har rätt till omställningsstödet endast om organisationsnummer för föreningen har fastställts senast vid utgången av 2019.
Rätt till omställningsstöd har inte
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– staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
– företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt
rättsligt bestämmande inflytande, om inte verksamheten som ett
sådant företag bedriver avser affärsverksamhet,
– företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen
i en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför EU som av
medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för OECD har
bedömts vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet, eller företag
som ingår i samma intressegemenskap som ett sådant företag, och
– begränsat skattskyldiga som saknar ett fast driftställe i Sverige.
Företag ska anses vara i intressegemenskap om
1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i årsredovisningslagen eller
2. det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt,
innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget
eller har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian fanns dock inget krav på organisationsnummer för ideella
föreningar och privatbostadsföretag undantogs inte från kravet på F-skatt.
I promemorian uteslöts företag från rätt till omställningsstöd om det
företaget eller något annat företag som ingick i samma koncern hörde
hemma i en stat eller jurisdiktion som bedömts vara icke samarbetsvillig.
Detta krav har utökats till att omfatta företag som ingår i samma intressegemenskap.
Remissinstanserna: Famna och Forum m.fl., Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Riksidrottsförbundet är positiva
till att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Famna
och Forum m.fl. menar dock att stödet inte är anpassat för civilsamhällets
förutsättningar och därför riskerar att endast få mindre betydelse som stöd
för ideella organisationer. Fastighetsägarna föreslår att även privatbostadsföretag undantas från kravet på F-skatt.
Skatteverket anför att det bör tydliggöras att stöd endast kan ges till
verksamhet som avses fortgå vid ansökningstillfället och vid prövningstillfället. Vidare bör ett krav för ideella föreningar vara att de fått organisationsnummer före utgången av 2019. När det gäller utländska företag bör
ytterligare ett krav vara att verksamheten inte är undantag från beskattning
i Sverige på grund av ett skatteavtal.
Svenskt Näringsliv anför att det är oklart om avsikten med att utesluta
företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner är att detta ska träffa företag
som ingår i en koncern som har ett bolag, i en sådan på skatteområdet icke
samarbetsvillig stat, vars verksamhet består i att inom denna stat bedriva
sådan verksamhet som tillverkning, försäljning eller forskning. Svenskt
Näringsliv antar att syftet i första hand är inriktat på att motverka andra
slag av verksamheter i sådana stater, varför en justering och ett förtydligande behövs. Skatteverket pekar på att vissa svenska handelsbolag med
verksamhet i Sverige och minoritetsägare i en icke samarbetsvillig jurisdiktion kan få stöd enligt nuvarande författningstext.
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och institutioner som drabbats hårt av coronakrisen.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att omställningsstödet
bör justeras så att det omfattar alla företag som helt eller delvis ägs av eller
arbetar på uppdrag av kommuner och regioner. Gränsdragningen i fråga
om vilka kommunala företag som anses bedriva respektive inte anses
bedriva affärsverksamhet i bestämmelsens mening är svår att göra. Enligt
SKR är det angeläget att även företag som driver verksamhet som finansieras delvis av allmänna medel kan nyttja reglerna. Enligt förbundet talar
redan det faktum att ett företag fått så stor omsättningsminskning att stöd
skulle kunna komma i fråga för att företaget bedriver affärsverksamhet.
Visst mått av offentligt stöd till en verksamhet brukar i andra sammanhang
inte anses innebära att verksamheten inte betraktas som näringsverksamhet. Avgörande för att kommun-och regionägda bolag ska kunna
ta del av det statliga stödet bör enligt SKR snarare vara – om begreppet
”affärsverksamhet” ska behållas i lagtexten – om fråga är om verksamhet
som i kommunalrättsliga sammanhang betraktas som sedvanlig kommunal
affärsverksamhet.
Skälen för regeringens förslag: Som utgångspunkt bör alla juridiska
och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige ha rätt till
omställningsstödet. Till skillnad från tidigare stödinsatser har samtliga
branscher och alla företagsformer, inklusive aktiebolag, handelsbolag,
enskilda näringsidkare och ideella föreningar, rätt till omställningsstödet.
Anledningen till att samtliga företagsformer ska omfattas är att spridningen av sjukdomen covid-19 fått sådana effekter i samhället att det riskerar att drabba samtliga näringsidkare oavsett bransch och företagsform,
även om vissa branscher är mer drabbade än andra.
Skatteverket kan efter ansökan godkänna näringsidkare för F-skatt. För
att få ett sådant godkännande krävs att ett antal krav är uppfyllda. Enligt
9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, krävs bl.a. att
näringsidkaren har lämnat in deklarationer och betalat sina skatter och
avgifter. För att minska risken för missbruk av stödet är det lämpligt att
företaget är godkänt för F-skatt vid prövningstillfället.
Det kan finnas företag som i dag inte har godkännande för F-skatt trots
att de uppfyller kraven. Det kan t.ex. vara fråga om företag som endast
säljer varor. Företag som uppfyller kraven men inte har godkännande för
F-skatt har dock möjlighet att ansöka om detta redan innan ansökan om
omställningsstöd görs.
I 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, undantas
vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund helt eller
delvis från skatt. Trots att de undantas från skatt kan de bedriva
näringsverksamhet och omfattas därför av möjligheten att ansöka om
omställningsstöd. För dessa subjekt saknas det ofta anledning att ansöka
om F-skatt. Det är viktigt att den administrativa bördan inte blir alltför
betungande för den ideella sektorn. Dessa bör därför ha rätt till stödet även
om de inte har F-skatt. Vid bedömningen av om subjektet är undantaget
skatt kan ledning tas av senast redovisade uppgifter till Skatteverket.
Sådana ekonomiska föreningar som med stöd av 23 § lagen (2018:673) om
införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar fått bestå som
registrerad förening (s.k. UPA-föreningar) bör i detta sammanhang likställas med allmännyttiga ideella föreningar. Fastighetsägarna föreslår att
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även privatbostadsföretag (2 kap. 17 § IL) undantas från kravet på F-skatt.
Privatbostadsföretag saknar i regel godkänd F-skatt och saknar ofta skäl
att ansöka om detta. Regeringen instämmer i Fastighetsägarnas synpunkter. Samma skäl gör sig gällande när det gäller privatbostadsföretag
som för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även
privatbostadsföretag bör därför, till skillnad mot vad som föreslogs i
lagrådsremissen, undantas från kravet på F-skatt.
Skatteverket anför att det vid bildande av en ideell förening inte finns
något krav på registrering och att rätt till omställningsstöd åtminstone bör
förenas med ett krav på organisationsnummer. Regeringen instämmer i
Skatteverkets synpunkter. Ideella föreningar tilldelas organisationsnummer med stöd av 2 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl. Det sker vanligtvis efter en ansökan. En ideell
förening som bedriver näringsverksamhet av någon omfattning torde
också i praktiken behöva ett organisationsnummer. Med tanke på att det
kan förflyta en tid innan en nybildad förening ansöker om och får ett
organisationsnummer är en rimlig avvägning att organisationsnummer ska
ha tilldelats före år 2020. Eftersom det inte finns något registreringsförfarande vid bildande av ideella föreningar bör ett krav på organisationsnummer gälla oavsett om föreningen är undantagen från skattskyldighet
eller inte.
Skatteverket anför att det bör tydliggöras att stöd endast kan ges till
verksamhet som avses fortgå vid ansökningstillfället. Regeringen anser att
i kravet på att en juridisk eller fysisk person ska bedriva näringsverksamhet i Sverige ligger att det – även för aktiebolag – ska vara en faktisk
verksamhet i Sverige som fortgår vid prövningstillfället. Detta innebär
bl.a. att ett vilande aktiebolag inte omfattas trots att ett sådant bolag alltid
bedriver näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Oberoende av var
ett vilande aktiebolag är registrerat eller har sitt säte kan det nämligen inte
anses bedriva näringsverksamhet på en viss geografisk plats. Eftersom det
i den kommande förordningen även kommer att finnas krav på att
omsättningstappet ska bero på spridningen av sjukdomen covid-19 (se
avsnitt 6) kan inte heller företag som lagt ned sin verksamhet och därför
fått ett omsättningstapp omfattas av stödet. Deras omsättningstapp kan inte
anses bero på spridningen av sjukdomen covid-19. Någon ändring i denna
del är därför inte nödvändig.
Verksamhet som redan huvudsakligen finansieras med allmänna medel
bör som utgångspunkt inte få en statlig subvention i form av ett omställningsstöd. Från rätt att ansöka om omställningsstödet bör därför i första
hand undantas offentliga verksamheter, oavsett om verksamheten bedrivs
i egen regi eller genom olika slag av rättssubjekt. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund bör därför undantas även om de i den stora
majoriteten av fall inte uppfyller kraven på att bedriva näringsverksamhet
och inneha F-skatt. Även företag över vilka staten, regioner, kommuner
och kommunalförbund har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande
inflytande ska undantas eftersom det inte ska vara avgörande om
verksamheten bedrivs i egen regi eller genom andra rättssubjekt. I de fall
det allmänna genom olika slag av rättssubjekt bedriver affärsverksamhet,
dvs. verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och som inte är
finansierad av anslags- eller skattemedel, bör verksamheten dock – på
samma sätt som privatägda företag – omfattas av omställningsstödet.
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affärsverksamhet är att den inte huvudsakligen finansieras av anslags- eller
skattemedel. Om verksamheten huvudsakligen finansieras av anslagseller skattemedel ska den inte anses utgöra affärsverksamhet och därmed
inte kunna få stöd. Ledning för vad som avses med huvudsakligen kan tas
från den innebörd som detta begrepp har inom skattelagstiftningen, dvs. ca
75 procent. Bedömningen bör ske med utgångspunkt i det räkenskapsår
som avslutades närmast före den 1 januari 2020.
Såväl EU som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD) har publicerat förteckningar över vilka jurisdiktioner som anses
vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Inom EU anses
förteckningen hjälpa medlemsstaterna att på ett kraftfullt sätt arbeta mot
aggressiv skatteplanering och skatteflykt. Mot denna bakgrund är det inte
lämpligt att företag som, vid tidpunkten för prövningen av ansökan, hör
hemma i en sådan stat eller jurisdiktion som uppmuntrar skatteflykt, ska
kunna ta del av omställningsstödet. Enligt förslaget i promemorian ska ett
företag inte heller kunna ta del av stödet om något annat företag i samma
koncern hör hemma i en sådan jurisdiktion.
Svenskt Näringsliv anför att det är oklart om avsikten med att utesluta
företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner är att detta ska träffa företag
som ingår i en koncern som har ett bolag, i ett sådant på skatteområdet icke
samarbetsvillig stat, vars verksamhet består i att inom denna stat bedriva
sådan verksamhet som tillverkning, försäljning eller forskning. Skatteverket anser däremot att fler situationer bör omfattas av den aktuella
bestämmelsen. Regeringen anser att det är viktigt att syftet med den
aktuella bestämmelsen upprätthålls. Bestämmelsens tillämpningsområde
bör därför vara bredare och i stället omfatta företag i intressegemenskap.
Företag bör anses befinna sig i intressegemenskap när företagen ingår i en
koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen
(1995:1554) eller det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt
eller indirekt, innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det
andra företaget eller har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra
företaget.
Företag som endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige ska
inte ha rätt till omställningsstöd. Det bör ställas krav på en stark koppling
till Sverige för att rätt till stöd ska föreligga. Därför ska de som endast är
begränsat skattskyldiga enligt inkomstskattelagen i Sverige inte omfattas
av stödet om de inte har ett fast driftställe i Sverige. För det fall de har ett
fast driftställe i Sverige är kopplingen tillräckligt stark för att företaget ska
omfattas. Vilka fysiska personer som är begränsat skattskyldiga regleras i
3 kap. 17 § IL. Motsvarande i fråga om juridiska personer regleras i
6 kap. 7 § IL. Av 2 kap. 29 § IL framgår att med ett fast driftställe avses
bl.a. en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten
helt eller delvis bedrivs. Skatteverket anser att när det gäller utländska
företag bör ytterligare ett krav vara att verksamheten inte är undantagen
från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal. En ytterligare sådan
begränsning är enligt regeringens mening inte nödvändig eftersom det
endast synes röra ett begränsat antal situationer.
Regeringen instämmer i att de ändringar Lagrådet föreslagit av 2 och
3 §§ i den nya lagen om omställningsstöd gör bestämmelserna tydligare
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och mer lättöverskådliga. Justeringarna innebär dock ingen ändring i sak.
Paragraferna ändras därför i enligt med Lagrådets förslag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 2 och 3 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

5.3

Stödet utgör näringsbidrag vid
inkomstbeskattningen

Regeringens förslag: Omställningsstöd ska tas upp i sin helhet det
beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del
stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som
företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
Till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående
beskattningsåret får det tas upp detta år i stället. Ett företag som blir
skyldigt att återbetala omställningsstöd som har tagits upp får dra av
den del av stödet som återbetalas.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Remissinstanserna: Skatteverket anser att avdragsrätten för stöd som
återbetalas ska begränsas till sådant stöd som har tagits upp samt att stöd
som är hänförligt till kostnader som uppkommer under två beskattningsår
ska kunna fördelas på båda dessa år. Svenskt näringsliv anser att det bör
övervägas om stödet ska vara skattefritt till den del det avser att täcka ej
avdragsgilla kostnader såsom räntor som träffas av de avdragsbegränsningar som gäller för räntor. Statistiska centralbyrån rekommenderar att det förtydligas hur det beviljade omställningsstödet ska
bokföras med avsikt på BAS-konton. Ludvig & Co och Svenskt Näringsliv
anser att det bör klargöras att stödet inte är mervärdesskattepliktigt och
inte heller påverkar avdragsrätten för mervärdesskatt.
Skälen för regeringens förslag: I 29 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), förkortad IL, regleras beskattningen av näringsbidrag. Enligt
2 § avses med näringsbidrag bl.a. stöd utan återbetalningsskyldighet som
lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, EU, regioner, kommuner eller vissa andra aktörer. Enligt 4 § ska ett näringsbidrag
tas upp om det inte används för en utgift som inte får dras av vare sig
omedelbart eller i form av värdeminskningsavdrag. Av 5 § framgår att ett
näringsbidrag ska tas upp om det används för en utgift som ska dras av
omedelbart. Om utgiften hänför sig till ett tidigare beskattningsår än det år
då bidraget ska tas upp, får avdraget göras det senare året. Återbetalas
bidraget, ska det återbetalda beloppet dras av. Vidare följer av 6 § att om
ett näringsbidrag används för en sådan utgift för att anskaffa en tillgång
som ska dras av genom värdeminskningsavdrag, ska anskaffningsvärdet
minskas med bidraget. I 7 § finns en motsvarande bestämmelse för
lagertillgångar. I 8 § finns en möjlighet att skjuta beskattningen på
framtiden om näringsbidraget ska användas ett senare beskattningsår än
det år bidraget lämnas.
Omställningsstödet är ett sådant stöd som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet
ges för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av
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fasta kostnader i förfluten tid. De nuvarande reglerna i 29 kap. IL bygger
på att intäkten och kostnaden som stödet avser ska matcha varandra eller
också ska intäkten minska anskaffningsvärdet för köpta tillgångar. Om
stödet avser en kostnad som inte får dras av är det skattefritt.
Som utgångspunkt är ett företags omsättning skattepliktig och de
kostnader som är stödberättigade (se avsnitt 6) är sådana kostnader som
dras av. Stödet bör därför tas upp vid inkomstbeskattningen. Stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund kan – om vissa förutsättningar är uppfyllda – bedriva näringsverksamhet som företaget inte är
skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § IL. Det kan exempelvis för ideella
föreningar och registrerade trossamfund gälla second hand-försäljning
samt verksamhet som av hävd används för att finansiera ideell verksamhet.
Om omställningsstödet ska täcka fasta kostnader i sådan verksamhet bör
det inte tas upp i denna del.
En av de kostnader som enligt den remitterade promemorian ersätts är
företagets planmässiga avskrivningar för anläggningstillgångar. Med
hänsyn till detta är de befintliga reglerna i 29 kap. IL inte helt anpassade
för omställningsstödet. Redovisningsmässigt skrivs en tillgång av planmässigt under den förväntade nyttjandeperioden. De skattemässiga reglerna kan medge en snabbare skattemässig avskrivning. Om en tillgång är
skattemässigt avskriven men ännu inte helt avskriven redovisningsmässigt
kommer de redovisningsmässiga avskrivningarna inte att få dras av det
året. Motsvarande kostnader har nämligen redan dragits av under tidigare
år. Enligt 29 kap. 6 § IL gäller dessutom att ett stöd som ges för att förvärva en tillgång ska minska anskaffningsvärdet på tillgången. Det skulle
därför kunna argumenteras för att stödet – till den del det avser
avskrivningar – ska minska anskaffningsvärdet på tillgången. Det skulle
emellertid vara olämpligt av flera skäl. För det första bör anskaffningsvärdet inte ändras i efterhand. För det andra är omställningsstödet
inte ett stöd för förvärv av själva tillgången utan för de avskrivningar som
belöper sig på två månaders innehav. För att det inte ska råda någon
oklarhet om vad som gäller beträffande den skattemässiga hanteringen av
omställningsstödet i detta avseende bör det uttryckligen regleras att
intäkten alltid ska tas upp. Intäkten bör tas upp i sin helhet det beskattningsår beslutet fattas. Eftersom omställningsstödet är tillfälligt bör regleringen inte göras i 29 kap. IL utan i stället i den nya lagen om omställningsstöd.
Svenskt näringsliv anför att en av de kostnadsposter som ersätts är räntor
och att dessa kan träffas av avdragsbegränsningar för ränteutgifter som
finns inkomstskattelagen. När så sker kommer stödet att beskattas trots att
det är avsett att täcka en kostnad som inte dras av. Svenskt näringsliv
önskar att denna brist undanröjs eller lindras.
I inkomstskattelagen finns olika regler som begränsar eller förbjuder
avdrag för ränteutgifter. Huvudregeln är dock att ränteutgifter ska dras av.
Mot denna bakgrund bör regeln vara att omställningsstödet ska tas upp i
sin helhet. Med hänsyn till att omställningsstödet bara avser delar av årets
räntekostnader (nämligen de som belöper sig på den för omställningsstödet
aktuella perioden) skulle det dessutom bli mycket komplicerat att ta
hänsyn till att en viss del av företagets totala räntekostnader för året
eventuellt kommer att träffas av någon avdragsbegränsning.
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För företag som har kalenderår som räkenskapsår är tidpunkten för
beskattningen oproblematisk. Kostnaderna avser 2020 och beslutet
kommer med största sannolikhet att fattas under detta år. Då ska intäkten
redovisas och tas upp 2020 och kostnaderna dras av detta år. För företag
som har brutet räkenskapsår kan situationen dock vara annorlunda. Lagen
föreslås träda i kraft den 22 juni 2020. Det innebär att ett företag som har
ett räkenskapsår som avslutas tidigare än 22 juni 2020 kommer att ha
kostnaderna under räkenskapsåret 2019/20 samtidigt som intäkten inte
kommer att kunna redovisas förrän nästkommande räkenskapsår.
Som nämnts ovan finns det i 29 kap. 5 § IL en bestämmelse som tar sikte
på denna situation. Paragrafen anger att om stödet hänför sig till ett tidigare
beskattningsår än det år då bidraget ska tas upp får avdraget göras det
senare året. En sådan ordning skulle dock kunna medföra problem för
företag som tillämpar den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden för
inventarier. Enligt denna metod måste avdraget vid beskattningen
motsvara avskrivningen i bokslutet. För omställningsstödet bör det därför
i stället införas en uttrycklig bestämmelse som innebär att stödet får tas
upp skattemässigt redan räkenskapsåret 2019/20. Därmed kan stödet
matchas mot kostnaderna. Det bör vara frivilligt för den skattskyldige att
tillämpa bestämmelsen om att ta upp stödet tidigare. Som Skatteverket har
påpekat kommer ett företag som har ett räkenskapsår som avslutas den
31 mars 2020 att ha ersättningsberättigade kostnader under två räkenskapsår. Regeln bör därför justeras så att det blir möjligt även för dessa
företag att matcha stödet mot kostnaderna.
I de bestämmelser i 29 kap. IL som rör beskattningstidpunkten (5–7 §§)
finns en regel om att stödet ska dras av om det återbetalas. Även en sådan
bestämmelse bör införas beträffande omställningsstödet. Skatteverket
påpekar att stödet bara ska tas upp till den del det är hänförligt till
verksamhet som företaget är skattskyldigt för och att avdragsrätten därför
bör begränsas till sådant stöd som har tagits upp. Regeringen delar denna
bedömning.
Som Ludvig & Co och Svenskt Näringsliv påpekar bedöms stödet inte
ha några mervärdesskatterrättsliga konsekvenser.
Statistiska centralbyrån har rekommenderat att det förtydligas hur det
beviljade omställningsstödet ska bokföras med avsikt på BAS-konton.
Detta är inte en fråga som lämpar sig för lagstiftning utan bokföringen bör
följa av god redovisningssed.
Lagförslag
Förslaget föranleder 4 § i den nya lagen om omställningsstöd.

5.4

Hanteringen av koncerner

Regeringens förslag: Vid tillämpning av den nya lagen om omställningsstöd ska varje företag i en koncern hanteras som en individuell
stödmottagare.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
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styrker förslaget i denna del. Svenskt Näringsliv anför att många koncerner
väljer att lägga servicefunktioner i egna koncernbolag som fakturerar
koncernbolagen för sina tjänster. Det omsättningstapp som berättigar till
omställningsstöd och de fasta kostnader som kan ges ersättning för hamnar
då i olika bolag.
Skälen för regeringens förslag: En grundläggande utgångspunkt vid
utformningen av stödet är att regelverket så långt som möjligt ska vara
neutralt, dvs. oberoende av om verksamheten organiserats i en enda
juridisk person eller i flera koncernföretag. Utan särskilda regler skulle det
finnas risk för att en koncern som helhet beviljas mer stöd än vad som hade
varit fallet om hela verksamheten finns i ett enda företag.
I huvudsak kan två alternativ för att reglera koncerner övervägas. Det
första alternativet är att alla koncernföretag räknas som ett enda företag
vid tillämpning av reglerna. Enligt detta alternativ ska alltså ett koncernföretag ansöka om stöd för hela koncernens räkning. Intäkter och kostnader räknas då för hela koncernen på s.k. konsoliderad basis. Detta innebär att intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan
koncernföretag ska elimineras på så vis som avses i 7 kap. 13 § andra
stycket årsredovisningslagen (1995:1554), förkortad ÅRL. Om ett företag
ansöker för hela koncernen kommer vidare reglerna per automatik
medföra att ett eventuellt maxbelopp för stöd (se avsnitt 6) är detsamma
oavsett hur många företag verksamheten är uppdelad i.
Det andra alternativet är att varje företag i en koncern ansöker om stöd
individuellt. I ett sådant fall måste dock reglerna garantera att det från
maxbeloppet för stöd avräknas sådant stöd som andra koncernföretag har
fått. Vidare bör inte koncerninterna kostnader beaktas vid beräkningen av
stödet. I annat fall skulle det finnas risk för att stöd beräknades fler än en
gång för vad som huvudsakligen utgör samma kostnad. En sådan situation
skulle kunna uppstå exempelvis om lån vidareförmedlas i flera steg inom
en koncern eller om en tillgång hyrs i flera led.
Båda alternativen har för- och nackdelar. Fördelen med att koncerner
söker gemensamt på konsoliderad basis är främst att en sådan prövning ger
ett materiellt utfall som i största möjliga mån speglar den ekonomiska
situationen hos koncernen som helhet. Det kan exempelvis tänkas att ett
koncernföretag har haft stora intäktstapp samtidigt som detta kompenseras
av intäktsökningar hos andra koncernföretag. I ett sådant fall kan det
ifrågasättas om stöd bör lämnas.
Det finns samtidigt flera nackdelar med att behandla koncerner som en
enhet. För det första är det i princip främmande för den svenska rättsordningen att behandla koncerner som ett enda rättssubjekt. Som exempel
kan nämnas att man i inkomstbeskattningen inte beskattar koncerner
genom konsolidering utan beskattar varje bolag individuellt. Resultatutjämning mellan företagen åstadkoms i stället huvudsakligen genom
koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) förkortad
IL. Det finns således inte något särskilt organisationsnummer eller liknande för koncernen som kan användas vid en ansökan. I stället måste ett
koncernföretag ansöka för hela koncernens räkning. Detta leder i sin tur
till flera praktiska problem. Till exempel. krävs särskilda överväganden
vad gäller vilket företag som ska ta upp stödet vid beskattningen samt
vilket företag som kan bli föremål för återbetalning. Det kan också tänkas
35

Prop. 2019/20:181

att ett individuellt koncernföretag inte uppfyller något av de grundläggande kraven för stöd. Detta skulle utesluta hela koncernen från rätten
att ansöka om omställningsstöd, vilket inte står i överensstämmelse med
stödets syfte. Individuella ansökningar från varje koncernföretag förenklar
på många vis den praktiska hanteringen och utformningen av regelverket
då detta följer de principer som normalt gäller i de ärenden Skatteverket
hanterar. Som nämnts ovan är den främsta nackdelen att det faktiska
utfallet för ett enskilt koncernföretag inte nödvändigtvis speglar den
ekonomiska situationen för koncernen som helhet. Som framgår ovan kan
det också krävas vissa särskilda regler som säkerställer bl.a. att koncerninterna kostnader inte beaktas vid beräkningen av stödet.
Vid en avvägning av för- och nackdelarna med respektive alternativ
anser regeringen, även med beaktande av vad Svenskt Näringsliv har anfört
om att vissa koncerner har organiserats på så vis att de fasta kostnaderna
kan ha samlats i ett företag som inte haft något omsättningstapp, att en
individuell ansökan från varje koncernföretag framstår som den lämpligaste ordningen. De materiella reglerna för beräkningen av stödet (som
huvudsakligen kommer att regleras i förordning, se avsnitt 6) bör utformas
för att i möjligaste mån säkerställa att utfallet för en koncern inte blir
förmånligare än om hela verksamheten funnits i ett företag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 2 § i den nya lagen om omställningsstöd.

6

Utformningen av omställningsstödet

Regeringens bedömning: Omställningsstödet bör omfatta företag som
under mars och april 2020 fått en minskad nettoomsättning jämfört med
samma månader 2019 på grund av spridningen av sjukdomen covid-19.
Beräkningen av nettoomsättningen bör ske i förhållande till den juridiska eller fysiska person som ansöker om stödet. Det bör finnas en
omsättningsgräns för att företag ska få stöd och en lägsta gräns för
utbetalning av stöd. Företag bör kunna ansöka om stödet under en viss
tid.
Företag som lämnat vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt
reglerade värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar under en
viss tidsperiod bör inte kunna få stöd. Det bör även finnas begränsningar när det gäller möjligheten till stöd för företag i ekonomiska
svårigheter.
Omställningsstödet bör lämnas för vissa fasta kostnader som
företaget har och beräknas som en andel av de kostnaderna för mars och
april 2020. Bestämmelser om maxbelopp per företag och om avräkning
av annat stöd bör införas. För att förhindra överkompensation bör en
särskild begränsning införas för företag med negativt rörelseresultat
föregående räkenskapsår. Från omställningsstödet bör statligt stöd,
försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för
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sådan förlorade omsättning eller sådana kostnader stödet ska beräknas
på avräknas.
En förutsättning för stöd bör vara att ett revisorsintyg ges in, om
stödet uppgår till minst 100 000 kronor eller om Skatteverket i ett
enskilt fall anser att det finns skäl för det.
Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med
regeringens.
Remissinstanserna: Svenskt Näringsliv och Företagarna anser att det
inte bör finnas någon omsättningsgräns.
Flera remissinstanser, däribland Företagarna, Srf konsulterna, Stockholms handelskammare, Småföretagarnas Riksförbund, Region Stockholm, och Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att förslaget bör ändras
så att stödet även omfattar nystartade företag eller t.ex. säsongsföretag med
ett ojämnt intäktsflöde.
Flera remissinstanser, däribland Riksidrottsförbundet, Stockholms
handelskammare, Företagarna, Småföretagarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sparbankernas Riksförbund, Region Norrbotten, Region Stockholm, Statens kulturråd, Tillväxtverket och Svenskt
Näringsliv anser att stödet bör förlängas och omfatta flera månader än
mars och april. Stockholms handelskammare, Svenskt Näringsliv och
Företagarna anser att beloppsgränsen för kravet på revisor bör höjas.
Skälen för regeringens bedömning: Som framgår av avsnitt 5.1
kommer de närmare förutsättningarna för omställningsstödet att framgå av
en förordning. Förordningen kommer dessutom att kompletteras med förordningsmotiv. Det är dock viktigt för förståelsen av förslagen i denna
proposition med en kortare redogörelse för utformningen av omställningsstödet.
Omställningsstödet bör omfatta företag som under mars och april 2020
fått minskad nettoomsättning på grund av spridningen av sjukdomen
covid-19. Ett företags nettoomsättning kan variera mycket under ett år. Det
är därför lämpligt att omsättningen för mars och april 2020 jämförs med
omsättningen för mars och april 2019. En annan jämförelseperiod,
exempelvis januari och februari 2020, skulle riskera att få orimliga
konsekvenser för företag vars omsättning varierar under året. Den valda
referensperioden innebär att nystartade företag som inte haft någon
omsättning under varken mars eller april 2019 inte kommer att kunna få
rätt till stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under mars och april. Beräkningen av nettoomsättningen bör ske i
förhållande till det företag som söker stödet. Flera remissinstanser har
ifrågasatt att bl.a. nystartade företag inte kan vara stödmottagare. Regeringen anser att det inte är lämpligt att införa en generell undantagsregel
som täcker samtliga situationer då en omstrukturering har skett eller en ny
verksamhet har startats. En sådan reglering skulle onödigt komplicera
regelverket och öka riskerna för missbruk Flera remissinstanser anser även
att stödet bör förlängas och omfatta fler månader än mars och april. Den
aktuella perioden är vald för att möjliggöra en omställning för företagen
och för att minimera risken för missbruk. Mars och april är enligt
regeringen därför en lämplig jämförelseperiod.
Eftersom stödet bara bör omfatta företag som utgör en primär försörjningskälla för företagaren eller delägaren och för att minska den
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administrativa bördan för Skatteverket bör det införas en omsättningsgräns
för att ett företag ska kunna få omställningsstöd. Vidare bör det införas en
lägsta gräns för utbetalning av stöd. Företag bör kunna ansöka om stödet
under en viss tid. Det bör även finnas andra begränsningar avseende stödet.
Företag som lämnat vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt
reglerade värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar under en viss
tidsperiod bör inte kunna få stöd. Inte heller bör företag som hade
ekonomiska svårigheter redan innan spridningen av sjukdomen covid-19
var en pandemi kunna få stöd. Det bör även finnas begränsningar i rätten
till stöd för företag som vid prövningstillfället befinner sig i svårigheter.
Regeringen föreslår att det i lagen om omställningsstöd ska regleras bl.a.
vem som har rätt till stödet och hur ärenden om omställningsstöd ska
hanteras. Som framgår av avsnitt 5.1 kommer ytterligare föreskrifter om
när omställningsstöd får lämnas och hur omställningsstöd ska beräknas att
lämnas i förordning. Det innebär att det bl.a. kommer att införas bestämmelser om att företagen får ersättning för en viss andel av sina fasta
kostnader. Det finns dock ingen definition av fasta kostnader i befintlig
lagstiftning. Ur företagsekonomisk synvinkel är en kostnad fast om storleken inte varierar med storleken på företagets produktion eller omsättning. I praktiken är det dock inte alltid okomplicerat att avgöra om en
kostnad är fast eller rörlig. Många gånger är det fråga om ett spektrum, där
kostnaden till viss del kan anses vara en fast kostnad men till viss del också
kan anses vara en rörlig kostnad. Omställningsstödet förväntas ge upphov
till ett stort antal ansökningar som ska handläggas på kort tid. Det finns
därför ett starkt behov av en reglering som i möjligaste mån inte ger
upphov till gränsdragningsproblem. För att underlätta tillämpningen bör
därför fasta kostnader definieras genom att det i förordning räknas upp
vilka kostnader som är stödberättigande.
Vidare bör det införas bestämmelser om maxbelopp per företag och om
avräkning av annat stöd. Ett av kraven för att stödordningen ska kunna
anses vara förenlig med EU:s regler om statligt stöd, är att den är utformad
så att det säkerställs att stödet till ett enskilt företag inte överskrider den
skada som företaget har lidit till följd av effekterna av spridningen av
sjukdomen covid-19. Till följd av hur stödet kommer att beräknas kommer
någon överkompensation i normalfallet inte att kunna ske då stödet även
vid en helt förlorad omsättning kan uppgå till maximalt en viss procentandel av de fasta kostnaderna. Det kan dock förekomma att företag redan
innan pandemins utbrott har haft mycket låga bruttomarginaler och inte
lyckats få täckning för sina fasta kostnader. Ett stöd motsvarande en andel
av de fasta kostnaderna skulle därför kunna resultera i att ett sådant företag
får sina fasta kostnader täckta i högre grad än om det inte hade haft något
omsättningstapp, dvs. att företaget överkompenseras. Eftersom företaget
kan ha haft en omfattande nettoomsättning kommer inte heller en överkompensation att förhindras av begränsningen avseende det nominella
nettoomsättningstappet. En särskild bestämmelse som förhindrar
överkompensation i sådana fall är därför nödvändig.
För att företag inte ska bli överkompenserade bör även försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad
omsättning eller sådana kostnader stödet ska beräknas på avräknas från
omställningsstödet. Även statligt stöd som företaget mottagit för sådan
förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på bör
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het med EU:s statsstödsregler.
För att såväl underlätta den handläggande myndighetens administration
och kontroll som minska risken för missbruk bör det vara en förutsättning
för stöd att ett revisorsintyg ges in. För att i så stor utsträckning som
möjligt undvika att kravet omfattar de företag som i dag inte omfattas av
krav på revisor bör revisorsintyg bara ges in om stödet uppgår till minst
100 000 kronor eller om Skatteverket i ett enskilt fall anser att ett sådant
intyg bör ges in. Stockholms handelskammare, Svenskt Näringsliv och
Företagarna anser att beloppsgränsen för kravet på revisor bör höjas.
Regeringen anser dock att gränsen på 100 000 kronor är väl avvägd.

7

Förfarandet

7.1

Handläggningen av ärenden om
omställningsstöd

7.1.1

Skatteverket ska vara handläggande myndighet

Regeringens förslag: Skatteverket ska vara handläggande myndighet i
ärenden om omställningsstöd.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft några invändningar mot att Skatteverket ska hantera ärendena om omställningsstöd.
Domstolsverket pekar på att det i promemorian anges att Skatteverket ska
handlägga ansökan om omställningsstöd skyndsamt. Något uttryckligt
krav på skyndsam handläggning i lagtexten finns dock inte angivet.
Skälen för regeringens förslag: Omställningsstödet är till för att lindra
de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19 för
företag. Det kan förutses att det kommer att vara ett mycket stort antal
företag som kommer att vilja utnyttja stödet. Det är dessutom fråga om
mycket stora belopp som kan komma att betalas ut. Riskerna för att företag
utnyttjar dessa möjligheter för egen vinning är stora. Det är därför
nödvändigt att den myndighet som ska hantera utbetalningarna av
omställningsstödet har en uppbyggd kontrollverksamhet som kan
användas för att i största möjliga mån undvika att stödet missbrukas. För
att säkerställa en effektiv, snabb och rättssäker handläggning av ansökningarna om omställningsstöd bör den handläggande myndigheten dessutom ha vana att handlägga ett stort antal ärenden på kort tid. Skatteverket
är den myndighet som har bäst förutsättningar att klara av denna uppgift
på den korta tid som står till buds. Trots att hantering av stöd till företag
inte har någon naturlig koppling till beskattningsverksamheten föreslås
därför att ärenden om omställningsstöd ska handläggas av Skatteverket.
Även om det akuta läge som företagen nu befinner sig i gör att det är
viktigt att utbetalningarna av omställningsstöd kan ske snabbt kommer
handläggningen i många fall kräva komplicerade överväganden. Det är
viktigt att hanteringen i dessa fall får ta den tid som krävs för att i möj-
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ligaste mån undvika att stöd utbetalas felaktigt. Det är därför inte lämpligt
att på sätt Domstolsverket efterlyser införa något uttryckligt krav i
lagtexten på att handläggningen ska ske skyndsamt.

7.1.2

Ansökan om omställningsstöd

Regeringens förslag: Ansökan om omställningsstöd prövas av
Skatteverket. En sådan ansökan ska innehålla följande uppgifter:
 nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan
nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för motsvarande period närmast föregående år,
 vad nedgången i nettoomsättning beror på,
 om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella
poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari
2020,
 de fasta kostnader som ansökan avser,
 ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller
godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta
omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,
 försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för
sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska
beräknas på,
 statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad
omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
 de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta
beslut om omställningsstöd.
Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder
och samvete.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Promemorian innehåller inget förslag om att ansökan ska innehålla
uppgifter om försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska
beräknas på. Promemorian innehåller inte heller förslag om att ansökan
ska innehålla uppgifter om statligt stöd som företaget har tagit emot för
sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas
på eller negativt rörelseresultat. I promemorian preciseras inte heller
begreppet revisor närmare. Promemorian innehåller en reglering av hur
ansökningar från företag som ingår i en koncern ska hanteras.
Remissinstanserna: Srf konsulterna och Länsstyrelsen i Västra Götaland är positiva till den föreslagna hanteringen av omställningsstödet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att den som söker omställningsstöd
i sin ansökan bör åläggas att uppge om annat stöd har sökts eller kommer
att sökas. Region Stockholm påpekar att det måste vara enkelt att ansöka.
Företagarna pekar på att den som lämnar in ansökan, vilket får antas vara
en firmatecknare för bolaget, tar på sig ett stort personligt ansvar genom
att ansökan ska lämnas på heder och samvete.
Skälen för regeringens förslag: Företaget ska i sin ansökan om
omställningsstöd lämna de uppgifter Skatteverket behöver för att kunna ta
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ska därför innehålla följande uppgifter.
 Nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan
nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för motsvarande period närmast föregående år.
 Vad nedgången i nettoomsättning beror på.
 Om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella
poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari
2020.
 De fasta kostnader som ansökan avser.
 Ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd
revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor.
 Försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för
sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska
beräknas på,
 Statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning
eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
 De övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut
om omställningsstöd.
I promemorian anges att företaget i sin ansökan ska lämna uppgift om sin
minskade nettoomsättning. Lagrådet har anfört att detta bör förtydligas så
att det framgår att det är just minskningen mellan en tidigare referensperiod och den period som ansökan avser. Regeringen instämmer i detta
och har därför utformat bestämmelsen enligt Lagrådets förslag.
För att utformningen av omställningsstödet ska vara tillåten med hänsyn
till EU:s statsstödsregler, måste stödet vara begränsat till den skada som
uppkommit av spridningen av sjukdomen covid-19, dvs. minskningen av
företagets nettoomsättning ska ha berott på effekterna av spridningen av
covid-19.
Ett företag som vill ha del av stödet måste därför ange orsaken till den
minskade nettoomsättningen i sin ansökan. Stödordningen måste också
vara utformad så att det säkerställs att stödet till ett enskilt företag inte
överskrider den skada som företaget har lidit till följd av effekterna av
covid-19-pandemin. Det är därför viktigt att förhindra att företag överkompenseras. Av denna anledning ska det till ansökan bifogas uppgifter
huruvida företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella
poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.
I den kommande förordningen avses införas regler hur stödet ska beräknas
och bestämmelser som ska förhindra överkompensation.
Ett omställningsstöd får beviljas endast om företaget till ansökan har
bifogat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Regeringen har
enligt Lagrådets önskemål förtydligat detta begrepp i paragrafen, nämligen
att det är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag som avses. Syftet med ett sådant revisorsintyg är dels att
underlätta Skatteverkets prövning, dels minska risken för missbruk.
Kravet på revisorsintyg gäller inte om det sökta omställningsstödet
understiger 100 000 kronor. Den närmare regleringen kring vad intyget
ska innehålla för uppgifter kommer finnas i förordningen.
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Utbetalningar av försäkringsersättning och skadestånd liksom statligt
stöd kommer att ha en uppenbar och direkt påverkan på rätten till
omställningsstöd och dess storlek. Lagrådet anser därför att det uttryckligen bör anges i lagen att dessa uppgifter ska framgå av en ansökan.
Regeringen instämmer i detta och har kompletterat paragrafen med ett
uttryckligt krav på att en ansökan ska innehålla uppgifter om försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad
omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och statligt
stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller
sådana kostnader som stödet ska beräknas på. Av avsnitt 6 framgår vad
som menas med statligt stöd i detta sammanhang.
De övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva för att fatta beslut om
omställningsstöd kan bl.a. vara uppgift om belopp som lämnats i vinstutdelning, använts för förvärv av egna aktier eller återbetalats till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, om värdeöverföringen skett under perioden mars 2020–juni 2021 eller beslutats på
bolagsstämma under denna period. Det är också i detta sammanhang, som
Länsstyrelsen i Västra Götaland påpekar, viktigt att den som söker
omställningsstöd i sin ansökan uppger om annat stöd har sökts eller
kommer att sökas. Någon särskild reglering i lagen om detta är inte
nödvändig.
Varje företag i en koncern ska ansöka om stöd individuellt. De
bestämmelser som i promemorian föreslogs för att reglera hur ansökan ska
göras då flera företag som ingår i en koncern vill ha omställningsstöd,
kommer på Lagrådets inrådan i stället flyttas till den kommande förordningen.
Regeringen anser att uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd bör
lämnas på heder och samvete. Den som skriftligen på annat sätt än muntligen lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen, när uppgiften
lämnas på heder och samvete, kan dömas för osann försäkran till böter
eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i
högst två år. Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning kan
dömas för vårdslös försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader,
se 15 kap. 10 § brottsbalken. Ett krav på att uppgifter i en ansökan om
omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete skulle därför medföra
en möjlighet att åtala företagets företrädare för osann försäkran eller
vårdslös försäkran. Åklagare bör även kunna yrka på företagsbot för brott
som begåtts i näringsverksamheten, 36 kap 7–10 a § brottsbalken. Det är
då företaget som åläggs företagsboten.
Den närmare regleringen om när en ansökan senast ska lämnas kommer
finnas i förordningen.
Lagförslag
Förslaget föranleder 5 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.1.3
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Anmälan vid ändrade förhållanden

Regeringens förslag: Ett företag som ansökt om omställningsstöd är
skyldigt att till Skatteverket omgående anmäla om de uppgifter som
lämnats till Skatteverket visat sig vara felaktiga eller om det inträffat

sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.
Ett företag som har fått omställningsstöd är skyldigt att till Skatteverket omgående anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten
till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska
innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Prop. 2019/20:181

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian anges att anmälningsskyldigheten för ett företag som ansökt
om omställningsstöd ska avse de uppgifter som lämnats i ansökan.
Remissinstanserna: Länsstyrelsen i Västra Götaland pekar på att ett
beslut om omställningsstöd kan komma att föregå länsstyrelsens beslut om
stöd till rabatt på hyran. Det är därför bra att det regleras att den som
beviljas omställningsstöd är skyldig att anmäla ändrade förhållanden till
Skatteverket, som därefter kan komma att besluta om återbetalningsskyldighet. Svenskt Näringsliv och Företagarna anser att det är oklart vad
som avses med att ett företag ”omgående” ska anmäla om uppgifter som
lämnats i ansökan visat sig vara felaktiga, och menar att tidsgränsen måste
specificeras i lag för att undvika rättsosäkerhet. Även Sveriges advokatsamfund anser att detta behöver förtydligas.
Skälen för regeringens förslag: Rätten till det föreslagna omställningsstödet är beroende av ett flertal parametrar, bl.a. minskad nettoomsättning.
Vidare kan rätten till omställningsstöd komma att ändras efter att Skatteverket fattat beslut om detta, t.ex. om ett företag lämnat utdelning eller fått
försäkringsersättning i efterhand som ska minska omställningsstödet. I
vissa fall är rätten till exempelvis avdrag eller återbetalning för ingående
mervärdesskatt inte beslutad vid tidpunkten för prövning av ansökan om
omställningsstöd. Det är inte meningen att bedömning om rätten till avdrag
eller återbetalning av sådan skatt ska ske inom ramen för handläggningen
av omställningsstöd. Som Länsstyrelsen i Västra Götaland påpekar kan ett
beslut om omställningsstöd komma att föregå länsstyrelsens beslut om
stöd till rabatt på hyran. Detta är också ett exempel på en omständighet
som påverkar omställningsstödet.
Regeringen anser det därför vara av vikt att företag som ansökt, men
ännu inte fått stöd, och företag som fått omställningsstöd åläggs en
skyldighet att anmäla till Skatteverket om de förhållanden som ligger till
grund för stödet ändras. På så sätt ökar Skatteverkets möjligheter att fatta
korrekta beslut. Någon särskild reglering om att den som ansöker om
omställningsstöd har fått hyresrabatt beviljad kan inte, som Länsstyrelsen
i Västra Götaland önskar, anses vara nödvändig. Lagrådet framför att
avsikten beträffande de fall där beslut ännu inte fattats torde vara att
skyldigheten inte enbart avser de uppgifter som lämnats i ansökan utan
även uppgifter som därefter lämnas till Skatteverket under handläggningen
av ansökan och har föreslagit att paragrafen ändras något så att detta tydligt
framgår. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkt och har utformat
bestämmelsen i enlighet med Lagrådets förslag med en mindre språklig
justering jämfört med lydelsen i lagrådsremissen.
Skyldigheten att lämna in en ändringsanmälan gäller omgående. Att
precisera en tidpunkt närmare än så, som bl.a. Svenskt Näringsliv önskat,
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anser regeringen bl.a. mot bakgrund av de varierande omständigheter som
kan medföra att ändringsanmälan ska lämnas, inte vara möjligt.
För de fall ett företag lämnar uppgifter till Skatteverket som visar att för
mycket omställningsstöd har tillgodoförts, föreslås i avsnitt 7.4.1 att
företaget ska kunna bli återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd
som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp.
Skatteverkets beslut om stöd föreslås även innehålla en upplysning om
att företaget har en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Konsekvenserna av att företaget inte anmäler ändrade omständigheter är att
Skatteverket, vid en efterkontroll, kan komma att använda sig av de kontrollmöjligheter som står till buds för att närmare utreda förhållandena.
Underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden föreslås också i avsnitt 7.8
kunna leda till straffansvar.
Lagförslag
Förslaget föranleder 6 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.2

Kreditering på företagets skattekonto

Regeringens förslag: Omställningsstöd ska tillgodoföras ett företag
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i skatteförfarandelagen.
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på
kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om
det inte finns hinder mot detta.
Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett
omställningsstöd, ska intäktsränta enligt skatteförfarandelagen beräknas på överskottet från och med dagen efter tillgodoförandet.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Promemorian innehöll inget förslag om när intäktsränta ska beräknas.
Remissinstanserna: Småföretagarnas Riksförbund undrar vad som
gäller för den som sökt uppskov med skatteinbetalningar när skattekontot
krediteras. Sveriges advokatsamfund avstyrker att stödet krediteras
skattekontot och anser att en direktutbetalning bör göras till företagen.
Skatteverket framför att det inte framgår av lagtexten när ett beslutat stöd
ur ett ränteperspektiv ska anses ha krediterats på skattekontot. Enligt
Skatteverkets bedömning bör beloppet anses ha krediterats på beslutsdagen.
Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget att omställningsstödet
kan komma företagen till del så snart som möjligt. Det är därför
nödvändigt att använda sig av administrativa rutiner som redan finns hos
Skatteverket, eller som relativt lätt kan byggas upp. Metoden med
kreditering av ett företags skattekonto används redan vid t.ex. nystartsjobb.
Mot den bakgrunden anser regeringen i motsats till Sveriges advokatsamfund att det bästa förfarandet är att omställningsstöd som beslutas av
Skatteverket ska tillgodoföras ett företag genom kreditering på ett sådant
skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
förkortad SFL. Då skattekontot används kommer exempelvis avräkning att
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melserna i skattekontosystemet, på motsvarande sätt som gäller för andra
stöd som krediteras skattekontot. Kreditering på skattekonto är en sådan
form för tillgodoförande av ett belopp som behöver framgå av lag.
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på
kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det
inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § SFL. Ett sådant hinder mot
utbetalning kan bl.a. vara om beloppet eller delar av beloppet behövs för
avräkning. Av 62 kap. 11 § SFL framgår att inbetalda och andra tillgodoräknade belopp i första hand ska räknas av från den del av betalarens
sammanlagda skuld för skatter och avgifter (sammanlagd skatteskuld) som
inte har lämnats för indrivning och i andra hand från den del av skulden
som har lämnats för indrivning.
För att utbetalningen till företaget ska kunna ske så skyndsamt som
möjligt bör överskottet på skattekontot, efter avstämning, automatiskt
betalas ut. Det är dock något som bör regleras i förordningsform. Fördelen
med att ha en bestämmelse med innebörden att beslut om omställningsstöd
automatiskt utbetalas från skattekontot om det finns ett överskott är att
beloppet på ett enkelt och snabbt vis kommer betalas ut till kontohavarnas
bankkonton. Det är dock inte nödvändigtvis så att kontohavarna vill få
beloppet (helt eller delvis) återbetalt från skattekontot utan i stället önskar
att beloppet ska stå kvar där. En anledning kan vara att kontohavaren
önskar att beloppet ska avräknas mot skatter och avgifter som kommer
förfalla till betalning men ännu inte beslutats och därför varken debiterats
eller finns under de s.k. bevakningstransaktionerna. För att undvika att
sådana överskott utbetalas måste företaget begära att beloppet ska
användas för betalning av framtida skatte- eller avgiftsskulder (64 kap. 4 §
SFL). Krediteringen av omställningsstödet påverkar inte eventuella
tidigare medgivna anstånd med betalning av skatt eller avgift.
Regeringen anser liksom Skatteverket att ett tillägg behövs i lagtexten
för att reglera tidpunkten då intäktsränta ska börja beräknas om
krediteringen av omställningsstödet medför att det finns ett överskott på
skattekontot. Regeringen anser dock att intäktsränta enligt 65 kap. 4 §
tredje stycket SFL ska beräknas på överskottet från och med dagen efter
tillgodoförandet. På detta sätt överensstämmer det med regleringen av när
dröjsmålsränta på ett återbetalningskrav ska tas ut, se avsnitt 7.4.4.
Lagförslag
Förslaget föranleder 7 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3

Utredning och kontroll

7.3.1

Proportionalitetsprincipen

Regeringens bedömning: Skatteverket ska vid bedömningen i det
enskilda fallet, i samband med utredning och kontroll enligt den nya
lagen om omställningsstöd, tillämpa proportionalitetsprincipen som den
kommer till uttryck i förvaltningslagen och skatteförfarandelagen.
Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens.
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Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm och Kronofogdemyndigheten anser att det bör göras en hänvisning i lagen om omställningsstöd till 2 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad
SFL. Svenska Taxiförbundet och TU – Medier i Sverige anför att proportionalitetsprincipen måste iakttas.
Skälen för regeringens bedömning: Skatteverket föreslås i det
följande få ett antal utrednings- och kontrollmöjligheter. Vid tillämpningen av dessa utrednings- och kontrollåtgärder ska Skatteverket, vid
bedömningen i det enskilda fallet, tillämpa proportionalitetsprincipen
vilken framgår av 5 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900). Utöver
att åtgärderna inte får göras mer långtgående än vad som behövs för
tillsynen i ärendet krävs att det Skatteverket vill uppnå med exempelvis att
få tillgång till visst utredningsmaterial står i rimligt förhållande till de
olägenheter som kan antas uppstå för den som berörs av åtgärden.
Skatteverket, i egenskap av handläggande myndighet, får bara ingripa i ett
enskilt intresse om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet.
Avsikten med bestämmelsen är dock inte att myndigheten i detalj ska väga
varje åtgärd mot den enskildas motstående intressen. Bestämmelsen avser
att säkerställa att de åtgärder som vidtas är proportionella och nödvändiga
för att uppnå det resultat som myndigheten vill åstadkomma (prop.
2016/17:180 s. 290). Bestämmelsen om proportionalitet gäller alla delar
av en åtgärd. Varje del i en åtgärd kräver en proportionalitetsavvägning,
varför frågan om proportionalitet inte enbart är en fråga om tvång eller
inte. Skatteverket måste således, vilket Svenska Taxiförbundet och TU –
Medier i Sverige anfört, iaktta proportionalitetsprincipen vid tillämpningen av de föreslagna utrednings- och kontrollåtgärderna.
Ett flertal av kontrollåtgärderna som föreslås motsvarar åtgärder som
återfinns i SFL, då Skatteverkets rutiner i det avseende är väl inarbetade
och till stor del har bäring även gällande förfarandet kring omställningsstöd. Av 2 kap. 5 § SFL följer att beslut enligt den lagen får fattas bara om
skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet
innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående
intresse. Även i skatteförfarandelagen lyfts således proportionalitetsprincipen upp som en viktig princip för Skatteverket att bära med sig vid
ärendehandläggningen. Någon direkt hänvisning till 2 kap. 5 § SFL i den
nya lagen om omställningsstöd, vilket Kammarrätten i Stockholm och
Kronofogdemyndigheten önskat, är dock inte nödvändig bl.a. med
beaktande av proportionalitetsprincipen i 5 § tredje stycket FL.

7.3.2
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Kontrollmöjligheter

Regeringens förslag: Ett företag som har ansökt om eller fått
omställningsstöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten
med avseende på företagets rätt till stöd och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen. Skatteverket får begära att företaget lämnar
ett revisorsintyg, även om stödets storlek understiger 100 000 kronor.
Skatteverket får möjlighet att förelägga företaget att fullgöra sina
skyldigheter. Om ett sådant föreläggande riktas mot ett företag vars
ansökan ännu inte prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer
föreläggandet. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Prop. 2019/20:181
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) påpekar att det är
viktigt att resurser avsätts för tillräckliga kontroller. Ekobrottsmyndigheten (EBM) anser att någon form av löpande kontroll eller uppgiftsskyldighet för företagen bör övervägas. Företagarna anser att det är oklart
vad denna kontrollbefogenhet tillför och att det måste uttryckas tydligt i
lagtexten under vilka omständigheter Skatteverket ska kunna begära att ett
företag som lämnar en ansökan om stöd understigande 100 000 kronor
inkommer med revisorsintyg.
Skälen för regeringens förslag: Som anges ovan i avsnitt 7.1.1 är de
kontrollverktyg som Skatteverket har till sitt förfogande i beskattningsverksamheten en viktig anledning till att just Skatteverket ska vara den
myndighet som hanterar omställningsstödet. Det är därför av avgörande
betydelse att Skatteverket tillförsäkras nödvändiga kontrollmöjligheter för
hanteringen. De befogenheter som Skatteverket ska ges bör utformas med
utgångspunkt i de kontrollmöjligheter som ges i skatteförfarandelagen
(2011:1244). Risken för felaktiga ansökningar i kombination med behovet
av en skyndsam hantering vid utbetalningar gör att det är mycket angeläget
att det finns goda möjligheter till kontroll, såväl vid ansökningstillfället
som efter att beslut om omställningsstöd fattats. Ett företag som har ansökt
om eller fått omställningsstöd ska därför ge Skatteverket tillfälle att
granska verksamheten med avseende på företagets rätt till stöd och lämna
de uppgifter som behövs för granskningen.
En viktig del i kontrollen av rätten till omställningsstöd är revisorsintyg,
som ska lämnas in om det sökta stödets storlek överstiger 100 000 kronor.
Intyget syftar till att underlätta Skatteverkets kontroll och förebygga
missbruk av stödet. Vilka uppgifter som intyget ska innehålla kommer att
regleras i den kommande förordningen. Det kan, även för de ansökningar
som avser omställningsstöd understigande 100 000 kronor, finnas skäl för
Skatteverket att begära in ett sådant revisorsintyg för att kontrollera rätten
till omställningsstöd. Det kan t.ex. vara om Skatteverket misstänker att inte
fullständiga uppgifter avseende rätten till stöd lämnats med ansökan.
Skatteverket bör därför få möjlighet att begära att ett företaget lämnar ett
sådant revisorsintyg, även om det sökta stödet understiger 100 000 kronor.
Någon närmare reglering om när detta ska kunna ske kan inte, som
Företagarna föreslår, anses vara nödvändig. Vilken typ av granskning
som revisorn i så fall ska göra blir upp till Skatteverket att avgöra beroende
på omständigheterna i det enskilda fallet.
I samband med ansökan ska Skatteverket kontrollera att de uppgifter
som lämnats är korrekta. Mot bakgrund av angelägenheten i att stöden
kommer företagen till del så snabbt som möjligt kommer dock en stor del
av kontrollåtgärderna behöva ske i form av efterkontroller. Skatteverket
bör därför, såväl i samband med granskning av ansökan som efter att beslut
om omställningsstöd har fattats, ha rätt att förelägga företaget att bidra till
kontrollen. Om föreläggandet riktas mot ett företag vars ansökan ännu inte
prövats får ansökan avvisas, om företaget inte följer föreläggandet och det
saknas uppgifter som behövs för att kunna ta ställning till ansökan. Om
företaget besvarar föreläggandet men ändå inte kan visa att förutsättningarna för att få ett omställningsstöd är uppfyllda, ska ansökan av47
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slås. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att en ansökan får
avvisas om företaget inte följer föreläggandet.
Mot bakgrund av de förhållandevis stora kontrollbefogenheter som
föreslås i denna proposition anser regeringen inte att det är nödvändigt att
dessutom införa löpande kontroller eller en uppgiftsskyldighet, som har
framförts av EBM.
Lagförslag
Förslaget föranleder 8 och 9 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3.3

Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet

Regeringens förslag: Skatteverket får förelägga en fysisk eller juridisk
person att lämna uppgift om en rättshandling med den som fått
omställningsstöd. Föreläggandet ska avse förhållanden som är av
betydelse för kontroll av att den som har fått stödet har lämnat riktiga
och fullständiga uppgifter i en ansökan om omställningsstöd. Fysiska
personer som inte är eller inte kan antas vara bokföringsskyldiga enligt
bokföringslagen får dock föreläggas endast om det finns särskilda skäl.
Föreläggandet får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska
föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet
avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta
gärningen. Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller det
även företrädare för den juridiska personen.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. I promemorian fanns inte begränsningen att fysiska personer som
inte är bokföringsskyldiga bara får föreläggas om det finns särskilda skäl.
Remissinstanserna: Skatteverket framför att fler kontrollmöjligheter,
bl.a. tredjemansförelägganden, i samband med ansökan skulle medföra en
effektivare handläggning för myndigheten. Ekobrottsmyndigheten (EBM)
instämmer med Skatteverket att tredjemansförelägganden bör kunna göras
redan i samband med att ansökan om omställningsstöd prövas. Företagarna anser att detta tredjemansföreläggande är tämligen långtgående
och att det krav som finns i skatteförfarandelagen på särskilda skäl för att
en fysisk person ska kunna föreläggas bör gälla på samma sätt för lagen
om omställningsstöd.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket bör få möjlighet att, på
motsvarande sätt som gäller i vissa fall enligt 37 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, förelägga en fysisk eller
juridisk person, annan än det företag som fått omställningsstöd, att lämna
uppgift om en rättshandling som ingåtts med det företaget. Föreläggandet
ska i dessa fall avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att
den som har fått stödet har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en
ansökan om omställningsstöd.
Den som föreläggs ska alltså lämna uppgifter om en ingången rättshandling. Det ska gälla sådana uppgifter som man faktiskt har tillgång till
och som rör rättshandlingen. Ett föreläggande ska vara utformat så tydligt
och precist att det är möjligt för den som föreläggs att följa det. Det innebär
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utformningen av föreläggandet att se olika ut. Om det exempelvis är fråga
om att lämna en uppgift som gäller kontroll av en viss typ av rättshandling,
ska det av föreläggandet klart framgå vilken eller vilka handlingar som
man frågar efter. Gäller det en rättshandling med ett visst bestämt företag
eller en viss bestämd person, ska den personen namnges i föreläggandet.
Begreppet ”rättshandling” omfattar förklaringar och handlingar som har
rättslig betydelse. Det behöver inte innebära att ett särskilt dokument har
upprättats. En rättshandling är exempelvis att muntligen, genom faktiskt
handlande eller skriftligen, beroende på vad som är möjligt i respektive
situation, ingå ett avtal, utfärda en fullmakt, lämna in en ansökan till en
myndighet, säga upp ett kontrakt eller att betala en skuld. Skatteverket bör
till exempel ha möjlighet att förelägga en bank att lämna kontoutdrag för
ett konto eller att lämna uppgift om ett företag har lån hos banken.
Företagarna anser att det krav som finns i skatteförfarandelagen på
särskilda skäl för att en fysisk person ska kunna föreläggas bör gälla på
samma sätt för lagen om omställningsstöd. 37 kap. 10 § SFL innebär att
fysiska personer som inte är bokföringsskyldiga endast får föreläggas att
lämna uppgift om rättshandling med någon annan om det finns särskilda
skäl. Regeringen instämmer i detta och föreslår därför att fysiska personer
som inte är eller inte kan antas vara bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) får föreläggas att lämna uppgift om en rättshandling
med den som har fått omställningsstöd endast om det finns särskilda skäl.
Skatteverket bör vara restriktivt med att förelägga fysiska personer att
lämna uppgift om en rättshandling som ingåtts med den som sökt
omställningsstöd. När det gäller motsvarande bestämmelse i beskattningsverksamheten, 37 kap. 10 § SFL, uttalas följande i förarbetena. Genom
rekvisitet särskilda skäl markeras att föreläggande av en sådan person
aldrig får vara en rutin vid revision eller annan utredning. Det ska i stället
finnas skäl för föreläggandet i det enskilda fallet. I regel bör det vara fråga
om mer betydande belopp som misstänks ha undandragits beskattning,
men ibland kan det vara motiverat med ett föreläggande även vid mindre
belopp om förfarandet har upprepats eller annars haft betydande
omfattning. Särskilda skäl kan föreligga i situationer där det finns ett
uttalat kontrollintresse och där alternativa kontrollmetoder saknas. Ett
exempel på detta kan vara om Skatteverket, för att kontrollera att
mervärdesskatt redovisats och betalats på rätt sätt, vill följa skattepliktig
omsättning i en transaktionskedja. Det kan också vara fråga om
skenrättshandlingar, oriktigt benämnda rättshandlingar eller dylikt. Se
prop. 1993/94:151 s. 178 och 182 och prop. 1996/97:100 s. 598). Regeringen anser att det finns skäl att göra motsvarande överväganden inför
tredjemansföreläggande av fysiska personer när det är fråga om omställningsstöd.
Skatteverket och EBM menar att tredjemansförelägganden bör kunna
göras redan i samband med att ansökan om omställningsstöd prövas.
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer ankommer det på den som
ansöker om en förmån att visa att förutsättningarna för ett gynnande beslut
är uppfyllda. Om så inte är fallet får Skatteverket avslå ansökan.
Skatteverkets utredningsskyldighet i detta stadium är därför begränsad.
Mot bakgrund av detta, och med beaktande av att tredjemansföreläggande
är en förhållandevis långtgående åtgärd, som Företagarna påpekar, bedö49
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mer regeringen att det får anses tillräckligt med möjligheten att ta till ett
sådant föreläggande i fall när beslut om omställningsstöd redan fattats.
För att ett tredjemansföreläggande inte ska riskera att bli verkningslöst i
avsaknad av tvångsåtgärder föreslås det få förenas med vite. Ett
föreläggande får dock inte förenas med vite om det finns anledning att anta
att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd, och
föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen. Om den som ska föreläggas är en juridisk person,
gäller detta även företrädare för den juridiska personen. Enligt Lagrådet
skulle bestämmelserna vinna i tydlighet om de utformades i närmare
anslutning till förebilden i 44 kap. 3 § SFL och förordar därför att
bestämmelserna om vite bryts ut till en ny paragraf. Regeringen har följt
Lagrådets förslag.
Lagförslag
Förslaget föranleder 10 och 11 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3.4

Revision

Regeringens förslag: Skatteverket får besluta om revision för att
kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd med avseende på
företagets rätt till stöd. I fråga om revision gäller bestämmelserna i
skatteförfarandelagen avseende beslut om revision, samverkan,
revisorns befogenheter, den reviderades skyldigheter samt revisionens
avslutande.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Ekobrottsmyndigheten (EBM) anser att Skatteverket bör kunna besluta om revision redan i samband med att ansökan om
omställningsstöd prövas. Skatteverket framför att det i efterkontrollen är
nödvändigt att även revision av tredjeman finns som ett komplement till
tredjemansföreläggande. Skatteverket måste kunna göra en meningsfull
kontroll av företag där revision genomförs av andra, stödsökande eller inte
sökande, företag i samma koncern eller hos personer som har en intressegemenskap med det företag som kontrolleras.
Skälen för regeringens förslag: Riskerna för att stödet kan komma att
utnyttjas i brottsliga syften i kombination med att utbetalningar bör ske
skyndsamt gör, vilket konstaterats i avsnitt 7.3.2, att det är mycket
angeläget att det finns goda möjligheter till kontroll. I samband med
ansökan ska Skatteverket i erforderlig utsträckning kontrollera att de uppgifter som lämnats är korrekta. Det är dock inte möjligt med en detaljerad
granskning av varje ansökan. Granskningen får därför i huvudsak inriktas
på olika slag av stickprovskontroller och efterkontroller för de ansökningar
som innehåller fullständiga uppgifter. En ansökan som inte innehåller alla
nödvändiga uppgifter för att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut ska
dock avvisas, om det sökande företaget trots ett föreläggande inte kompletterar sin ansökan. Om ett företag inte förmår visa att förutsättningarna
för att få omställningsstöd är uppfyllda ska Skatteverket i stället avslå
ansökan. Skatteverkets möjligheter att vidta en fördjupad utredning, som
revision, bör därför förläggas till tiden efter att ett beslut om omställ-

ningsstöd har fattats. Regeringen håller därför inte med EBM att Skatte- Prop. 2019/20:181
verket bör få besluta om revision redan i samband med att ansökan om
omställningsstöd prövas.
I fråga om revision för att kontrollera ett företag som har ansökt om eller
fått omställningsstöd bör därför bestämmelserna i 41 kap. 4–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, tillämpas. Dessa bestämmelser rör bl.a. beslut om revision, samverkan, revisorns befogenheter, den
reviderades skyldigheter och möjlighet till föreläggande av den som inte
fullgör sina skyldigheter, se avsnitt 4.3. Dessutom regleras revisionens
avslutande.
Det ska framhållas att Skatteverket, i möjligaste mån, bör använda de
mindre ingripande åtgärder som står till buds. Det gäller främst möjligheten till frågor och föreläggande, vilket närmast kan liknas vid skrivbordskontroll i skatteförfarandet. Med tanke på omställningsstödets storlek och den stora risk för fel eller fusk som föreligger måste det dock anses
som proportionerligt att Skatteverket även får tillgång till denna utredningsform. I och med att skatteförfarandelagens bestämmelser om revision
blir tillämpliga tillgodoses även nödvändiga rättssäkerhetskrav.
Ett beslut om revision av tredjeman för att undersöka om det företag som
fått omställningsstöd har rätt till det, skulle vara en mycket långtgående
kontrollåtgärd. Mot den bakgrunden och med beaktande av de olika
kontrollåtgärder som i övrigt föreslås i denna proposition, anser regeringen
att en möjlighet att utföra revision av tredjeman i detta syfte inte står i
rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för denne. Det
bör därför inte, som Skatteverket föreslår, införas en möjlighet för
myndigheten att fatta beslut om revision av tredjeman.
Lagförslag
Förslaget föranleder 12 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3.5

Kontrollbesök

Regeringens förslag: Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att
kontrollera att det företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd
har rätt till sådant stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i
verksamhetslokaler. Kontrollbesök får dock inte genomföras i en
lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas
som bostad.
Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga till grund för beslut om
omställningsstöd.
Skatteverket får vid besöket ställa frågor om verksamheten till en
behörig företrädare för företaget. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd.
Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver
inte underrättas om beslutet före besöket. Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian fanns inget förslag om att kontrollbesök får genomföras hos
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ett företag innan beslutet om omställningsstöd fattats. Vidare fanns inget
förslag om till vem Skatteverket vid besöket får ställa frågor om verksamheten.
Remissinstanserna: Skatteverket framför att fler kontrollmöjligheter,
bl.a. kontrollbesök, i samband med ansökan skulle medföra en effektivare
handläggning för myndigheten. Ekobrottsmyndigheten (EBM) instämmer
med Skatteverket att kontrollbesök bör kunna göras redan i samband med
att ansökan om omställningsstöd prövas. Förvaltningsrätten i Jönköping
anför att det verkar vara en utvidgning av Skatteverkets befogenheter
jämfört med den nu befintliga funktionen kontrollbesök och att effekterna
bör utredas. Svenska Taxiförbundet konstaterar att förslaget är mer långtgående än de kontrollbesök som gäller personalliggare och kassaregister.
Det är därför av särskild vikt att proportionalitetsprincipen iakttas. Företagarna anser att formuleringen ”kan ligga till grund” öppnar för kontroll
av i princip vilka handlingar som helst och att Skatteverkets kontrollrätt
bör begränsas i denna del. Underrättelse om besöket ska ske i förväg, bl.a.
eftersom ansökan har lämnats på heder och samvete. Sveriges advokatsamfund önskar att det förtydligas att småhus omfattas av undantaget från
möjlighet att göra kontrollbesök. Frågor bör även ställas till en behörig
företrädare för bolaget. Svenskt Näringsliv anser inte att förslaget om
kontrollbesök är en kontrollåtgärd som är effektiv och välavvägd.
Skälen för regeringens förslag: Omställningsstöd kan uppgå till
mycket stora belopp. Det är viktigt för systemets legitimitet och för risken
för missbruk att stödet lämnas på korrekta grunder och med rätt belopp.
Stödet behöver därför omgärdas av välavvägda mekanismer som möjliggör en effektiv kontroll av utbetalningarna.
Som framgår av avsnitt 7.3.2 har ett företag som har fått stöd en
skyldighet att ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten avseende
företagets rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Ytterligare möjligheter till utredning och kontroll framgår av 7.3.3
och 7.3.4. I promemorian bedömdes det som angeläget att Skatteverket
som komplement dessutom får möjlighet att när som helst, dvs. utan någon
föregående misstanke om oegentligheter, få göra oannonserade besök, s.k.
kontrollbesök, i verksamheten hos företag som har fått omställningsstöd.
Skatteverket och EBM har framfört att kontrollbesök bör kunna göras
redan i samband med att ansökan om omställningsstöd prövas. Skatteverket skulle då kunna göra oannonserade besök hos företag i vissa riskbranscher, dvs. branscher där Skatteverket i sin beskattningsverksamhet
har uppmärksammat att det förekommer felaktigheter i lämnade deklarationer. Regeringen instämmer i att det finns fog för ett sådant förfarande och föreslår därför att Skatteverket ska få göra kontrollbesök både
hos företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd. Att göra kontrollbesök i samband med prövningen av en ansökan bör dock bli aktuellt
i ett mindre antal fall och efter en noggrann riskanalys. Dessutom måste
hänsyn tas till vikten av skyndsam handläggning för dessa kontrollbesök.
EBM, Svenska Taxiförbundet och Företagarna har framfört att de föreslagna bestämmelserna om kontrollbesök synes ge Skatteverket större
befogenheter än kontrollbesök som får göras avseende kassaregister och
personalliggare. Regeringen instämmer i att nu föreslagna bestämmelser
om kontrollbesök inte är direkt jämförbara med de befintliga bestämmelserna om kontrollbesök. Det beror bl.a. på att det är olika syften som

ligger bakom de olika kontrollbesöken, där den nu aktuella kontrollen Prop. 2019/20:181
avser en kontroll av att förutsättningarna för ett helt nytt stöd som kan ge
rätt till utbetalning av stora belopp är uppfyllda. Som Svenska Taxiförbundet påpekar anser även regeringen att det är av största vikt att
proportionalitetsprincipen, se avsnitt 7.3.1, iakttas i förhållande till
kontrollbesök. Förvaltningsrätten i Jönköping vill att effekterna av
Skatteverkets befogenheter avseende kontrollbesök vid omställningsstöd
ska utredas. Av avsnitt 9.2 framgår att regeringen avser att göra en utvärdering av regleringen om omställningsstöd när den varit i kraft en tid. En
effektiv kontroll av omställningsstödet behövs oavsett stödets storlek i det
enskilda fallet. Skatteverket föreslås vid kontrollbesöket få kontrollera
sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga till grund
för beslut om omställningsstöd. Vid besöket får Skatteverket vidare ställa
frågor om verksamheten. Sveriges advokatsamfund har föreslagit att sådana frågor bör ställas till en behörig företrädare för företaget, något som
regeringen också anser är lämpligt. Detta torde också medföra att förslaget
om kontrollbesök blir en mer effektiv och välavvägd kontrollåtgärd som
Svenskt Näringsliv efterfrågat. Uppgifter om verksamheten som kan vara
av intresse är bl.a. uppgifter om orsaken till omsättningsnedgången, om
företaget fått försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande
ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet
beräknas på. Det kan även vara uppgifter om företaget fått annat statligt
stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet
beräknas på, se avsnitt 7.1.2. De uppgifter som lämnas bör kunna kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd. Genom kontrollbesöket kan Skatteverket få ett fylligare underlag för att kunna bedöma
och kontrollera rätten till omställningsstöd. Besöken behöver, i motsats till
vad Företagarna framfört, kunna vara oannonserade. En underrättelse i
förväg skulle enligt regeringens mening i många fall förta effekten av
kontrollen.
Kontroll bör bara få genomföras i verksamhetslokaler och på annan plats
där företaget bedriver verksamhet. I promemorian föreslogs att kontrollbesök, i likhet med vad som gäller för kontrollbesök på byggarbetsplatser
för kontroll av personalliggare, inte får genomföras i en lägenhet som är
avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Denna
avgränsning anknyter till jordabalkens lägenhetsbegrepp och omfattar inte
bara lägenheter i ett flerbostadshus utan även t.ex. ett småhus, 12 kap. 1 §
jordabalken. Begreppet verksamhetslokal är avsett att ha samma innebörd
som i 3 kap. 18 § SFL. Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt
att verksamheten inte hindras i onödan.
Lagförslag
Förslaget föranleder 13 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3.6

Bevissäkring

Regeringens förslag: För att kontrollera ett företag som har fått
omställningsstöd får Skatteverket genomföra revision i den reviderades
verksamhetslokaler, eftersöka och omhänderta handlingar samt
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försegla lokal, förvaringsplats eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen.
Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Endast
lagtekniska förändringar har gjorts i förhållande till förslaget i
promemorian.
Remissinstanserna: Ekobrottsmyndigheten (EBM) anser att Skatteverket bör kunna ansöka om bevissäkring redan i samband med att
ansökan om omställningsstöd prövas. Kronofogdemyndigheten anser att
bestämmelserna om bevissäkring bör hänvisa även till proportionalitetsbestämmelsen i skatteförfarandelagen, något som Kammarrätten i
Stockholm instämmer i. Kammarrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Stockholm har haft vissa lagtekniska synpunkter, framför allt vid
jämförelse mellan bestämmelserna om bevissäkring, betalningssäkring
och företrädaransvar. Kammarrätten i Stockholm anser bl.a. att det finns
ett värde i att det av lagen framgår att det är förvaltningsrätten som beslutar
om dessa åtgärder efter ansökan från Skatteverket.
Skälen för regeringens förslag: Som redan framgått (se avsnitt 7.3.4)
bör Skatteverket efter att ett beslut om omställningsstöd har fattats, ha
möjlighet till en fördjupad utredning. En av de kontrollmöjligheter som
Skatteverket bör kunna använda sig av vid denna fördjupade kontroll är,
som framgått ovan, möjligheten till revision. För att Skatteverkets granskning ska bli så effektiv som möjligt bör även en möjlighet till bevissäkring
införas. Bevissäkring är en tvångsåtgärd som innebär att Skatteverket
under tvång får utföra revision i verksamhetslokaler, eftersöka och omhänderta handlingar och försegla lokaler och andra utrymmen. Syftet är att
Skatteverket ska kunna få tillgång till handlingar som behövs för en
granskning och få möjlighet att genomföra vissa kontroller även när den
granskade motsätter sig det eller kan förutses komma att sabotera utredningen. Reglerna om bevissäkring är tillämpliga vid revision eller annan
kontroll inom praktiskt taget hela skatte- och avgiftsområdet, se
prop. 2010/11:165 s. 885, och bör även kunna tillämpas vid revision och
kontroll avseende omställningsstödet.
I fråga om bevissäkring bör därför bestämmelserna i 45 kap. och 69 kap.
2–12 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, tillämpas.
Bestämmelserna i 45 kap. SFL reglerar bl.a. revision i den reviderades
verksamhetslokaler, eftersökande och omhändertagande av handlingar,
försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme, beslut om
bevissäkring och behörig förvaltningsrätt. 69 kap. 2–12 §§ SFL reglerar
verkställighet av beslut om bevissäkring, se avsnitt 4.3. Ett överklagande
av en förvaltningsrätts beslut avseende bevissäkring kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
EBM menar att bevissäkring bör kunna ske redan i samband med att en
ansökan om omställningsstöd prövas. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer ankommer det på den som ansöker om en förmån att visa att
förutsättningarna för ett gynnande beslut är uppfyllda. Skatteverket har
möjlighet att förelägga det sökande företaget att komma in med uppgifter
som saknas eller som behövs för ytterligare klarlägganden. Om Skatteverket anser att ett företag som ansöker om omställningsstöd inte visat att
förutsättningarna för stödet är uppfyllda ska Skatteverket avslå ansökan.
Mot den bakgrunden anser regeringen att det inte finns anledning att även

i samband med att en ansökan om omställningsstöd prövas införa en Prop. 2019/20:181
möjlighet till bevissäkring.
Bevissäkring för att kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd
ska enligt ovan hanteras på motsvarande sätt som bevissäkring för skatter
och avgifter. Skatteverket ska därför kunna ansöka om bevissäkring hos
förvaltningsrätten i de fall då granskningsledaren inte beslutar, 45 kap.
13–14 §§ SFL. Det kan inte anses föreligga något behov av ytterligare förtydligande, vilket Kammarrätten i Stockholm fört fram, då hänvisning i
bestämmelsen sker till skatteförfarandelagens bestämmelser om detta.
Vissa lagtekniska ändringar har gjorts jämfört med promemorian för att
uppnå större enhetlighet mellan bestämmelserna om bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar.
Det ska framhållas att Skatteverket, särskilt med beaktande av att bevissäkring är ett tvångsmedel, i första hand bör använda mindre ingripande
åtgärder som står till buds. Det gäller främst möjligheten till frågor och
föreläggande, vilket närmast kan liknas vid skrivbordskontroll i
skatteförfarandet. Även revision i samverkan med företag samt kontrollbesök (se avsnitt 7.3.4 och 7.3.5) bör i de flesta fall vara att föredra framför
användningen av denna ingripande åtgärd. Med tanke på omställningsstödets storlek och den stora risk för fel eller fusk som föreligger måste det
dock anses som proportionerligt att Skatteverket får möjlighet att granska
handlingar när ett företag som beviljats omställningsstöd till exempel
motsätter sig en utredning. Att en av Skatteverket särskilt utsedd granskningsledare hos förvaltningsrätten får ansöka om, och i vissa fall besluta
om, bevissäkring innebär att såväl rättssäkerhetsskäl som Skatteverkets
möjlighet till bevissäkring i så stor utsträckning som möjligt kan tas
tillvara även vid kontroll av omställningsstöd. I och med att skatteförfarandelagens bestämmelser om bevissäkring görs tillämpliga tillgodoses nödvändiga rättssäkerhetskrav. Någon särskild reglering om eller
hänvisning till proportionalitetsprincipen 2 kap. 5 § SFL, vilket Kronofogdemyndigheten och Kammarrätten i Stockholm förespråkar, behövs
inte i lagtexten då proportionalitetshänsyn ändå ska tas (se 5 § tredje
stycket förvaltningslagen (2017:900), vilket berörs ovan i avsnitt 7.3.1).
Lagförslag
Förslaget föranleder 14 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.3.7

Undantag från kontroll

Regeringens förslag: Bestämmelserna i skatteförfarandelagen om att
vissa uppgifter och handlingar kan undantas från granskning gäller vid
föreläggande, revision, bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag
som ansökt om eller fått omställningsstöd.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian finns inget förslag om att kunna undanta handlingar från
kontroll hos ett företag som ansökt om stöd.
Remissinstanserna: TU – Medier i Sverige understryker att det föreslagna undantaget från kontroll innebär ett förbud mot beslag eller
granskning av handlingar som enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, för-
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kortad RB, kan innefatta uppgifter för vilka det råder tystnadsplikt enligt
36 kap. 5 §, femte stycket samma lag. Det betyder i praktiken att uppgifter
som kan finnas på tidnings- och massmedieredaktioner och för vilka det
råder tystnadsplikt (källskydd) enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska undantas.
Skälen för regeringens förslag: Skatteverket föreslås få en mängd
olika kontrollmöjligheter för att ha möjlighet att granska om ett företag är
berättigat till omställningsstöd. I vissa fall kan handlingar, precis som
inom beskattningsverksamheten, behöva undantas från granskning för att
rättssäkerhetsaspekterna även ska kunna tas till vara vid Skatteverkets
utredning och kontroll av omställningsstöd.
Utgångspunkten vid t.ex. en revision och vid en bevissäkring till följd
av en revision, är att alla handlingar som rör verksamheten kan granskas.
De handlingar som inte får granskas är handlingar som bedömts vara
sådana handlingar som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken samt handlingar som bedömts inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller kontrollbesöket. Inte heller får Skatteverket
granska handlingar som bedömts ha ett betydande skyddsintresse, och vars
innehåll av särskilda omständigheter inte bör komma till annans kännedom, och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. Som TU – Medier i Sverige konstaterar innebär hänvisningen i
27 kap. 2 § RB till 36 kap. 5 § sjätte stycket RB att ett tidningsföretag
omfattas av beslagsförbudet, i den mån det avser handlingar som tidningsföretaget inte får höras som vittne om enligt tryckfrihetsförordningens
bestämmelser.
Bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), se avsnitt
4.3, om att vissa uppgifter och handlingar efter begäran av företaget kan
undantas från granskning bör därför även gälla vid föreläggande, revision,
bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag som ansökt om eller fått
omställningsstöd. På så sätt säkerställs att Skatteverkets utredningsbefogenheter inte kan överskridas i större utsträckning än vid ordinarie
skatteförfarande. I och med att skatteförfarandelagens bestämmelser om
undantagande av handlingar görs tillämpliga tillgodoses även nödvändiga
rättssäkerhetskrav. Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut
avseende undantag från kontroll kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
Lagförslag
Förslaget föranleder 15 § i den nya lagen om omställningsstöd.
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7.4

Återkrav

7.4.1

Återbetalningsskyldighet för felaktiga
utbetalningar

Regeringens förslag: Ett företag är återbetalningsskyldigt för det
omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt
belopp. Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta
att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska

innehålla uppgift om det belopp som företaget ska betala tillbaka och
när beloppet senast ska betalas. Återbetalning ska göras senast den sista
dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutat om återkrav.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Srf konsulterna tillstyrker förslaget. Förvaltningsrätten i Jönköping framhåller att orsaken för varför beslut om återkrav ska
kunna fattas oavsett orsak närmare bör belysas. Skatteverket efterlyser, om
möjligt, ett uttalande om vilket beviskrav som gäller för den som enligt
förvaltningsrättsliga principer har bevisbördan. Även Sveriges advokatsamfund anser att frågan om bevisbördans placering samt beviskravet för
återkrav måste tydliggöras. Vidare bör, enligt Sveriges advokatsamfund,
beslut om återkrav fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare, som tidigare inte har prövat ärendet (se 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen
(2011:1244), förkortad SFL). Återkrav bör endast kunna beslutas för
belopp över 5 000 kronor. Företagarna anser att det är fråga om ett strikt
återbetalningskrav, varför en möjlighet till korrigering bör införas. Region
Norrbotten anser att återkrav endast bör vara möjligt när företaget lämnat
oriktiga uppgifter.
Skälen för regeringens förslag: Om ett företag fått omställningsstöd
utan att förutsättningarna för det varit uppfyllda, eller om förutsättningarna
ändrats efter att företaget fått stöd, är det angeläget att detta kan korrigeras.
En sådan situation behöver inte endast uppkomma om företaget lämnat
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats
på felaktig grund. Det kan även bero på en missuppfattning t.ex. av vilka
fasta kostnader som omställningsstödet ges för. Skatteverket ska därför
kunna besluta om återkrav oavsett orsak till felaktigheten. Korrigering bör
även kunna ske om ett företag t.ex. i efterhand fått hyresfakturor ändrade,
mottagit försäkringsersättningar eller andra statliga stöd. Det är
Skatteverket som ska visa att ett företag är återbetalningsskyldigt för det
omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt
belopp. Ytterligare tydliggörande, vilket Sveriges advokatsamfund och
Skatteverket önskat, är därför inte nödvändigt i denna del.
Omställningsstödet omfattas även av EU:s statsstödsregler (se avsnitt
4.2). Den som har tagit emot sådant stöd är återbetalningsskyldig om
mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Ett företag kan i
dessa fall bli återbetalningsskyldigt om villkoren i statsstödsbeslutet inte
uppfylls. Återbetalningsskyldigheten bör inte förväxlas med den skyldighet att återbetala ett stöd som genomförts i strid med artikel 108.3 i
EUF-fördraget, dvs. ett stöd som skulle ha anmälts till och godkänts av
kommissionen innan det genomfördes. För stödåtgärder som genomförts i
strid med artikel 108.3 tillämpas lagen (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.
Ett företag kan därför bli återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd
som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp. Eftersom
företaget kan låta omställningsstödet stå kvar på skattekontot för att t.ex.
låta det avräknas mot framtida skatteskulder bör tydliggöras att någon
utbetalning av överskott från skattekontot inte behöver ha skett för att
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återkrav ska kunna bli aktuellt. Uttrycket tillgodoförts föreslås därför
ersätta promemorians uttryck betalas ut.
Skatteverket måste, tvärtemot vad Sveriges advokatsamfund och Region
Norrbotten efterfrågat, ha möjlighet att ändra beslut även om det inte
föreligger oriktig uppgift från företagets sida. Något krav på att oriktiga
uppgifter lämnats eller att företaget på annat sätt har orsakat att
omställningsstödet tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp bör
därför inte införas. Den föreslagna bestämmelsen täcker således in fler
situationer än vad som gäller när stödmottagare blir återbetalningsskyldiga
enligt exempelvis EU-rättens statsstödsregler.
Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att
återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. I och med att Skatteverket
”får” besluta att återkräva beloppet finns den möjlighet till korrigering som
Företagarna efterfrågat. Av samma anledning finns inte heller behov av,
vilket Sveriges advokatsamfund uttryckt önskemål om, att en beloppsgräns införs då Skatteverket har möjlighet att låta bli att återkräva små
belopp. Något krav på att återkravsbeslut bör fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare enligt 66 kap. 5 § SFL som inte tidigare har prövat
ärendet, vilket Sveriges advokatsamfund anser, bör inte heller införas.
Syftet med särskilt kvalificerade beslutsfattare inom skatteförfarandet är
att bygga in ett kvalitetsstärkande moment för att försäkra sig om att
beslutsfattaren har hög kompetens inom skatteområdet. I förevarande fall
avser återkravsbesluten inte skatter eller avgifter. Skatteverket bör därför
inom ramen för sin verksamhet ges möjlighet till ett effektivt resursutnyttjande vid handläggningen av ärenden om omställningsstöd.
Ett återkravsbeslut ska vidare innehålla uppgift om det belopp som
företaget ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas. Beslutet
ska gälla omedelbart (se avsnitt 7.5).
Utgångspunkten är att bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900)
gäller i ärenden om omställningsstöd (se avsnitt 7.5). Det innebär att
Skatteverket ska, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta företaget
om allt material av betydelse för beslutet och ge företaget tillfälle att inom
en bestämd tid yttra sig över materialet. Skatteverket får dock avstå från
sådan kommunikation om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt
svårare att genomföra beslutet, eller ett väsentligt allmänt eller enskilt
intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. Detta framgår av 25 §
förvaltningslagen.
Avslutningsvis kan framhållas att det, till skillnad från vad som anges i
skatteförfarandelagen, inte heller finns skäl att införa någon ytterligare
bestämmelse om tidsfrister för återkrav av omställningsstöd.
Lagförslag
Förslaget föranleder 16 och 17 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.4.2

Avbetalning och anstånd

Regeringens förslag: Skatteverket får träffa avtal med ett företag om
avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd om återkravet skulle
medföra betydande skadeverkningar för företaget, om det annars
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framstår som oskäligt att betala hela beloppet på förfallodagen eller om
ett sådant avtal kan antas vara till fördel för det allmänna.
Vid återkrav ska Skatteverket efter ansökan av företaget bevilja
anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort
belopp som kommer att behöva betalas. Anståndstiden får bestämmas
till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har
föranlett anståndet.
Anstånd kan också medges om det kan antas vara till fördel för det
allmänna.
Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid och
det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas, får
anstånd beviljas bara om säkerhet ställs för återbetalningen. Säkerhet
krävs dock inte om det finns särskilda skäl som talar mot det. Bestämmelserna i skatteförfarandelagen avseende säkerhet som villkor för
anstånd, när ställd säkerhet får tas i anspråk samt ersättning för säkerhet
som inte behöver tas i anspråk gäller i dessa fall. Om en sådan säkerhet
ska tas i anspråk gäller vad som sägs om Kronofogdemyndigheten i
lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. i stället Skatteverket.
Skatteverket får även, för anstånd som beviljats med anledning av att
det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas,
möjlighet att återkalla ett sådant anstånd, sätta ned anståndsbeloppet
eller kräva säkerhet för fortsatt anstånd. Denna möjlighet föreligger om
förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd beviljats, om
företaget har lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för
anståndet eller om det finns andra särskilda skäl.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian saknas förslag som ger möjlighet att träffa avtal med ett
företag om avbetalning eller bevilja anstånd för ett återkrav på omställningsstöd, om det kan antas vara till fördel för det allmänna. I promemorian anges att Skatteverket efter ansökan av företaget får bevilja anstånd
med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort belopp
som kommer att behöva betalas.
Remissinstanserna: Företagarna tillstyrker förslaget om möjlighet till
avbetalningsplan. I stället för att anstånd får beviljas ska anstånd beviljas
om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas.
Skatteverket anser att företaget bör kunna uppvisa möjlighet till betalning
för att det ska kunna bli aktuellt med en avbetalningsplan. Dessutom bör
en avbetalningsplan kunna kombineras med en säkerhet. Enligt Skatteverket bör det också finnas en möjlighet att träffa avtal om avbetalning
eller medge anstånd om det kan antas vara till fördel för det allmänna.
Skatteverket har en sådan möjlighet avseende anstånd med skatter och
avgifter enligt 63 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad
SFL. Kammarrätten i Göteborg önskar ett förtydligande varför ”får”
används i stället för ”ska”, vilket används i SFL beträffande anstånd.
Skälen för regeringens förslag
Avbetalning
Ett återbetalningskrav kan komma att uppgå till stora belopp. Dessutom
kan Skatteverket besluta om återbetalning av omställningsstöd även i de
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fall ett företag inte förfarit felaktigt. Det kan till exempel röra sig om
situationer som företaget inte kunnat förutse vid ansökan om
omställningsstöd. I många fall kan företag som fått återkrav inte vilja
överklaga dessa, såsom då återkraven är berättigade med anledning av att
förhållandena i ett visst avseende ändrats. Med anledning av omställningsstödets särskilda karaktär och ett företags behov av att få möjlighet
till återhämtning efter den lågkonjunktur som kan förväntas i spåren av
spridningen av sjukdomen covid-19 bör det därför, till skillnad mot vad
som gäller vid betalning av skatter och avgifter, även finnas en möjlighet
för Skatteverket att i det enskilda fallet träffa avtal om en avbetalningsplan.
En sådan avbetalningsplan bör vara möjlig att träffa om det skulle medföra
betydande skadeverkningar för företaget, eller det annars framstår som
oskäligt att betala hela beloppet på förfallodagen. Rekvisitet att undvika
betydande skadeverkningar kan bl.a. avse den situationen att det
återbetalningsskyldiga företaget inte ska tvingas sälja ekonomiskt
betydelsefull egendom. Sådan egendom kan vara fastigheten där företagets
verksamhet bedrivs och som är nödvändig för företagets fortlevnad. En
avbetalningsplan bör även kunna träffas om det annars skulle framstå som
oskäligt att betala hela beloppet på förfallodagen. Det är upp till Skatteverket att bedöma om det finns grund för att träffa avtal om avbetalning.
Avtalet bör även kunna hävas om det skulle framkomma omständigheter
som gör att de ursprungliga övervägandena inte längre gäller.
Enligt Skatteverket bör det också finnas en möjlighet att träffa avtal med
ett företag om avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd om uppskovet ger ett bättre ekonomiskt utfall än om verkställighetsåtgärder vidtas. Skatteverket har en sådan möjlighet avseende anstånd för skatter och
avgifter enligt 63 kap. 23 § SFL, av vilken framgår att Skatteverket får
bevilja anstånd om det kan antas vara till fördel för det allmänna.
Skatteverket kan med de föreslagna bestämmelserna om avbetalning när
det gäller omställningsstöd inte gå med på en avbetalningsplan även om
det skulle finnas intresse hos Skatteverket ur en strikt fiskal synvinkel att
träffa en avbetalningsplan i stället för att begära indrivning. En sådan
ordning förefaller inte vara lämplig. Enligt regeringen bör det därför, i
likhet med vad Skatteverket föreslår, införas en möjlighet för Skatteverket
att träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett återkrav på
omställningsstöd om det kan antas vara till fördel för det allmänna.
Som exempel på omständigheter som kan föranleda att Skatteverket vill
häva en avbetalningsplan kan nämnas att betalning inte sker enligt planen,
oriktiga uppgifter har lämnats när avbetalningsplanen upprättades,
misstanke om ekonomisk brottslighet uppkommer, den betalningsskyldiga
brister i sin informationsskyldighet eller avsevärt förbättrad betalningsförmåga inträder.
Skatteverket anser även att det bör finnas en möjlighet att kombinera
avbetalningsplanen med ställande av säkerhet. Tanken med en avbetalningsplan är att den ska möjliggöra betalning i rätt tid. En förutsättning för
att Skatteverket ska ingå en avbetalningsplan bör därför vara att
myndigheten har gjort bedömningen att företaget har möjlighet att fullfölja
planen. Enligt regeringens mening finns därför inte tillräckliga skäl för att
införa en möjlighet att kräva säkerhet för att ingå en avbetalningsplan.
Skatteverket bör emellertid i dessa situationer så långt möjligt i sin
bedömning tillämpa avbetalningsmöjligheten generöst i de fall ett företag
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kan till exempel avse förhållanden som inte var kända vid tidpunkten för
ansökan om omställningsstöd men som senare föranlett ett helt eller delvis
återkrav. En avbetalningsplan bör dock inte kunna komma i fråga om
systemet med omställningsstöd har missbrukats.
Anstånd
Anstånd bör kunna beviljas efter ansökan av företaget om det är tveksamt
hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Skälet till tveksamheten
kan vara ett överklagande. Varje initiativ som väcker frågan om hur
mycket som ska betalas tillbaka i slutändan omfattas av ordalydelsen. Med
beviskravet ”tveksamt” förstås att det är minst lika sannolikt att hela eller
delar av återbetalningskravet kommer att kvarstå som att det kommer att
sättas ned. Det behöver dock inte väga helt jämnt för att anstånd ska
beviljas, utan anstånd får även beviljas om sannolikheten för att det inte
blir någon nedsättning av återkravet väger över något. Däremot bör
anstånd inte beviljas om det är troligt att återkravet kommer att kvarstå.
Det är upp till Skatteverket att bedöma om det är tveksamt hur stort belopp
som kommer att behöva betalas. På samma sätt som inom skatteförfarandet är det lämpligt att Skatteverket, vilket Företagarna fört fram,
i dessa fall inte bara får en möjlighet att bevilja anstånd utan att så ska ske
om förutsättningarna är uppfyllda. Ett företag som ansöker om anstånd har
i detta fall rätt att få det om förutsättningarna för anstånd är uppfyllda. I
sådana fall ska Skatteverket bevilja anstånd. I dessa fall får anståndstiden
bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som
har föranlett anståndet. Det innebär att tiden vid ett överklagande räknas
från dagen för förvaltningsdomstolens dom.
Enligt Skatteverket bör även anstånd kunna medges om det ger ett bättre
ekonomiskt utfall än om verkställighetsåtgärder vidtas omedelbart. På
motsvarande skäl som anges ovan under avsnittet om avbetalningsplan
anser regeringen att en sådan möjlighet bör införas även när det gäller
möjligheten att bevilja anstånd. Det bör således införas en möjlighet för
Skatteverket att bevilja anstånd om det kan antas vara till fördel för det
allmänna.
Skatteverket ska i dessa fall avgöra om det är till fördel för staten eller
inte att bevilja anstånd (se prop. 2010/11:165 s. 1043 f.). I en sådan
situation grundar Skatteverket sitt beslut om anstånd helt utifrån vad som
är till fördel för det allmänna. Ett sådant beslut går inte att överklaga (jfr
67 kap. 5 § SFL). På motsvarande sätt som gäller för anstånd som meddelas på denna grund enligt SFL bör det alltid anges i beslutet att anståndet
kan komma att återkallas om det skulle framkomma omständigheter som
gör att anståndet inte längre kan anses vara till fördel för det allmänna (se
prop. 2010/11:165 s. 1044). Samma omständigheter som framförts som
exempel på skäl för att upphäva en ingången avbetalningsplan ska gälla
även vid upphävande av anstånd som medgetts till förmån för det
allmänna.
Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, bör
anstånd beviljas om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att
behöva betalas bara om säkerhet ställs för återbetalningen. Säkerhet
behöver dock inte ställas om det finns särskilda skäl som talar emot det.
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Bestämmelserna i 63 kap. 8–10 §§ SFL bör gälla i dessa fall. Dessa
bestämmelser reglerar säkerhet som villkor för anstånd, när ställd säkerhet
får tas i anspråk samt ersättning för säkerhet som inte behöver tas i
anspråk. Om en sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad som sägs om
Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. i stället Skatteverket.
Skatteverket bör även, i likhet med vad som gäller i beskattningsverksamheten när anstånd beviljats med anledning av att det är tveksamt
hur stort belopp som kommer att behöva betalas, ha möjlighet att återkalla
ett sådant anstånd, sätta ned anståndsbeloppet eller kräva säkerhet för
fortsatt anstånd. Denna möjlighet bör föreligga om förhållandena har
ändrats väsentligt sedan ett anstånd beviljats, om företaget har lämnat
felaktiga uppgifter som legat till grund för anståndet eller om det finns
andra särskilda skäl.
Lagförslag
Förslaget föranleder 18–20 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.4.3

Återbetalning

Regeringens förslag: Ett återkrav enligt den nya lagen om
omställningsstöd ska återbetalas genom insättning på ett särskilt konto
för återbetalning. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Återbetalning ska göras
senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket
beslutat om återkrav. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket
besluta att återbetalningen ska göras senast en annan dag.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Företagarna tillstyrker förslaget. Svenskt
Näringsliv anför att det bör det specificeras vad särskilda skäl är när
Skatteverket får besluta att återbetalningen senast ska göras en annan dag.
Skälen för regeringens förslag: Omställningsstöd ska, som framgår av
avsnitt 7.2, tillgodoföras företaget genom kreditering på företagets skattekonto. Om återkrav avseende felaktigt utbetalt omställningsstöd skulle
betalas genom insättning på skattekontot skulle även återbetalningen
räknas av mot eventuellt underskott på kontot. I den situationen skulle det
alltså kunna innebära att återbetalningen i stället kommer företaget till
godo. Det bör därför i stället regleras att återbetalningen ska göras genom
insättning på ett särskilt konto. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då
betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Återbetalning ska göras
senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutat
om återkrav. Om återbetalning inte har gjorts i rätt tid kan fordringen
lämnas för indrivning, eftersom beslut om återbetalning gäller omedelbart.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen
senast ska göras en annan dag. Svenskt Näringsliv har efterfrågat förtydligande av vad som kan utgöra särskilda skäl. Som framgår av avsnitt
7.7 föreslås att Skatteverket ska kunna överlämna en fordran för indrivning
även om förfallodagen inte har inträffat för att tillförsäkra det allmänna
betalning om det är fara i dröjsmål. Ordalydelsen i den nu aktuella bestäm-

melsen ger dock utrymme för att tidigarelägga betalningsdagen även i ett Prop. 2019/20:181
sådant fall. Det finns inte heller något som hindrar att Skatteverket
senarelägger återbetalningsdagen.
Lagförslag
Förslaget föranleder 21 och 22 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.4.4

Dröjsmålsränta

Regeringens förslag: Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i
rätt tid ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. Dröjsmålsräntan beräknas
från och med dagen efter att omställningsstödet tillgodoförts till och
med den dag betalning sker. Dröjsmålsräntan beräknas efter en
räntesats som motsvarar basräntan enligt skatteförfarandelagen.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket helt eller delvis avstå från
kravet på ränta.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Företagarna tillstyrker förslaget. Umeå tingsrätt
anför att det är oklart när dröjsmålsränta ska utgå för det fall det finns en
avbetalningsplan eller beslut om anstånd. Skatteverket anser att det av
lagtexten eller förarbetena bör framgå om dröjsmålsränta ska tas ut vid en
avbetalnings- eller anståndssituation.
Skälen för regeringens förslag: Enligt regeringens mening bör det i
återkravssituationer finnas ett påtryckningsmedel utöver själva möjligheten att kräva återbetalning. Återkrav på omställningsstöd bör därför
påföras en dröjsmålsränta som beräknas från och med dagen efter att det
felaktiga omställningsstödet tillgodoförts till och med den dag betalning
sker. Då dröjsmålsräntan beräknas till och med den dag betalning sker
innebär det även att ränta ska tas ut på obetalda belopp när ett företag fått
en betalningsplan eller beviljats anstånd med betalningen av ett återkrav,
vilket Umeå tingsrätt och Skatteverket önskat ett förtydligande om.
Dröjsmålsräntan bör, enligt regeringens mening, utgå från en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Det ska framhållas att olagligt stöd regleras i lagen
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
Ifrågavarande bestämmelse tar sikte på lagligt stöd där stödet betalats med
för höga belopp på grund av nya omständigheter och liknande. Ränta vid
sådant olagligt stöd regleras i lagen om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler
Det kan uppkomma situationer då det skulle framstå som oskäligt att ta
ut dröjsmålsränta. Det bör därför tillfogas en eftergiftsgrund som innebär
att Skatteverket helt eller delvis får avstå från kravet på dröjsmålsränta om
det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att en felaktig
utbetalning av omställningsstöd orsakats av ett misstag hos Skatteverket.
Skatteverket bör på eget initiativ kunna pröva frågan om eftergift.
Lagförslag
Förslaget föranleder 23 § i den nya lagen om omställningsstöd.
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7.4.5

Betalningssäkring

Regeringens förslag: Skatteverket får ta en betalningsskyldigs
egendom i anspråk för att säkerställa betalning av återkrav av
omställningsstöd. I fråga om betalningssäkring avseende ett sådant
återkrav gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen om beslut om
betalningssäkring, tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd,
beslut om att ta egendom i förvar, ställande av säkerhet, när ställd
säkerhet får tas i anspråk, behörig förvaltningsrätt och ersättning för
skada. Vidare tillämpas skatteförfarandelagens regler om verkställighet
av beslut om betalningssäkring.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorian angavs dock att endast företag kunde bli föremål för
betalningssäkring.
Remissinstanserna: Företagarna har inga invändningar mot förslaget.
Kammarrätten i Stockholm anser att det bör tydliggöras att ansökan ska
göras hos förvaltningsrätt. Kronofogdemyndigheten anser att proportionalitetshänsyn bör regleras i lagtexten. Småföretagarnas Riksförbund
anser att endast fastställda fordringar ska kunna bli föremål för betalningssäkring.
Skälen för regeringens förslag: Betalningssäkring är en tvångsåtgärd
som kan användas för att säkra betalning från betalningsskyldiga som kan,
men inte vill, betala skatter och avgifter. Med betalningssäkring avses att
Skatteverket ansöker hos en förvaltningsdomstol om betalningssäkring för
att säkerställa betalning av skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Ett
beslut av förvaltningsdomstol verkställs av Kronofogdemyndigheten efter
ansökan av Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna ansöka om
betalningssäkring måste en rad förutsättningar vara uppfyllda. Skattefordran ska vara antingen fastställd eller sannolik, det måste finnas en
påtaglig risk för betalningsovilja, fordran måste uppgå till ett betydande
belopp och tidsperioden måste ha gått till ända. Dessutom måste
betalningssäkring vara en proportionerlig åtgärd.
Syftet med betalningssäkring är att det allmännas fordringsanspråk
säkerställs av Kronofogdemyndigheten genom att den betalningsskyldiges
egendom tas i anspråk till dess att det allmännas fordran frivilligt blir
betald eller kan drivas in. Detta förutsätter att det finns en påtaglig risk att
den betalningsskyldige kommer att dra sig undan från sin betalningsskyldighet. Betalningssäkring liknar institutet kvarstad. Det är en
provisorisk åtgärd som ligger vid sidan av det ordinarie förfarandet att
bestämma och debitera skatter och avgifter. Betalningssäkring är en
tvångsåtgärd som får användas endast när vissa särskilt angivna förutsättningar är uppfyllda. Betalningssäkring ersätter inte utmätning. Egendom som betalningssäkrats måste utmätas innan betalning kan erhållas ur
egendomen.
För att betalningssäkring ska kunna beslutas krävs att det finns en
fordran. Denna behöver dock inte vara fastställd. Om betalningsskyldigheten inte är fastställd, får betalningssäkring beslutas bara om det är
sannolikt att skyldigheten kommer att fastställas.
Regeringen anser att det, på samma sätt som inom skatteförfarandet, bör
finnas en möjlighet för Skatteverket att ansöka om betalningssäkring

avseende en fordran på återbetalning av omställningsstöd för fordran som Prop. 2019/20:181
är fastställd och för fordran som inte är fastställd, men som sannolikt
kommer att fastställas.
I praktiken har betalningssäkring, inom skatteförfarandet, nästan
uteslutande kommit att användas beträffande fordringar som ännu inte
blivit fastställda. Om betalningsskyldigheten inte är fastställd får betalningssäkring, enligt 46 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, bara beslutas om det är sannolikt att skyldigheten kommer att
fastställas. För att komma fram till om så är fallet måste en prövning i två
led göras. Först ska det avgöras om det finns sannolika skäl för att det
allmänna har en fordran. Därefter ska det bedömas till vilket belopp
fordringen, med hänsyn till föreliggande omständigheter, sannolikt
kommer att bli fastställd (prop. 1978/79:28 s. 146, prop. 1989/90:3 s.
18–20 och prop. 2010/11:165 s. 908).
Frågan om det är sannolikt att det allmänna har en återkravsfordran på
tillgodofört omställningsstöd får avgöras med ledning av lagen och den
kommande förordningen om omställningsstöd. Vid prövningen ska det
alltså framstå som sannolikt att den betalningsskyldiga mot vilket betalningssäkringen riktas kommer att bli återbetalningsskyldig på angivet sätt
i ett framtida återkravsbeslut.
Det andra bedömningsledet, dvs. fordringens storlek, bör på samma sätt
som inom skatteförfarandet präglas av försiktighet (prop. 1989/90:3 s. 20).
En betalningssäkring ska avse det fordringsbelopp som sannolikt kommer
att fastställas. Alla relevanta omständigheter som i någon riktning kan
påverka beräkningen av fordringsbeloppet ska beaktas. Vid betalningssäkring i ärenden där utredningen avseende återkrav inte är slutförd och
där det finns ett intervall inom vilken fordringen kan komma att fastställas
bör betalningssäkringen avse det lägsta beloppet inom intervallet. Framkommer det senare skäl för ytterligare höjning kan en ny ansökan göras
beträffande det tillkommande fordringsbeloppet.
Småföretagarnas Riksförbund har fört fram önskemål om att endast
fastställda fordringar ska kunna bli föremål för betalningssäkring. Regeringen delar inte denna bedömning. Enligt regeringen skulle syftet med
Skatteverkets möjlighet till betalningssäkring inte nås om inte verket fick
möjlighet att, på samma sätt som inom skatteförfarandet, ansöka om
betalningssäkring även avseende en sannolik fordran. Omständigheter
som enskilt eller tillsammans med andra omständigheter kan visa på en
påtaglig risk för att den betalningsskyldiga kan komma att undandra sig att
betala en fordring är att företaget tidigare har visat betalningsovilja eller
försökt att undgå sina betalningsförpliktelser. I sådana fall kan det därför
finnas behov att kunna ansöka om betalningssäkring innan Skatteverket
har fattat ett beslut om återbetalning. Det kan emellertid åter framhållas att
åtgärden bara får vidtas om skälen för beslutet uppväger det intrång eller
men i övrigt som beslutet innebär för den betalningsskyldiga. Någon särskild reglering härom, vilket Kronofogdemyndigheten förespråkar, är dock
inte nödvändig, vilket berörs ovan i avsnitt 7.3.1.
I promemorian angavs att Skatteverket får ta ett företags egendom i
anspråk för att säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd. I
samband med att Skatteverket genomför en utredning avseende återkrav
mot ett företag kan det emellertid bli aktuellt att betalningssäkra även för
ett eventuellt företrädaransvar. Om Skatteverket vid utredningen kan kon65
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statera att företaget saknar tillgångar bör betalningssäkringen riktas endast
mot företrädaren och dennes tillgångar. Skatteverket ska i ansökan om
betalningssäkring mot företrädaren redogöra för grunderna för att
betalningsskyldigheten kommer fastställas avseende företaget och att
förutsättningar för att utkräva betalningsansvar av företrädaren föreligger.
En ändring görs därför i lagtexten så att betalningssäkring ska kunna göras
avseende en betalningsskyldigs egendom, för att tydliggöra att det även
avser återkrav av omställningsstöd från ett företags företrädare. Härigenom överensstämmer reglerna med vad som gäller enligt SFL.
Ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om det
inte längre finns förutsättningar för beslutet eller beslutet av någon annan
anledning inte bör kvarstå.
I fråga om betalningssäkring avseende ett återkrav av omställningsstöd
ska bestämmelserna i 46 kap. 5–7 och 9–22 §§ och 69 kap. 13–18 §§ SFL
gälla. Tillämpliga bestämmelser i 46 kap. SFL reglerar beslut om
betalningssäkring, tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd,
beslut om att ta egendom i förvar, ställande av säkerhet, när ställd säkerhet
får tas i anspråk, behörig förvaltningsrätt, och ersättning för skada. I
69 kap. SFL regleras verkställighet av beslut om betalningssäkring.
Genom hänvisningen till 46 kap. 5 § SFL behövs inte, vilket Kammarrätten i Stockholm efterfrågat, direkt i lagtexten regleras att Skatteverkets
ansökan om betalningssäkring sker hos en förvaltningsrätt.
Betalningssäkring är en ingripande åtgärd som främst är tänkt att
användas för att säkerställa betalning av betydande belopp när det föreligger en påtaglig risk för betalningsundandragande. Att en av Skatteverket
särskilt utsedd granskningsledare får besluta att ta egendomen i förvar om
det finns en risk för att egendom som kan betalningssäkras undanskaffas
innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, innebär att såväl rättssäkerhetsskäl som Skatteverkets möjlighet att agera snabbt i så stor
utsträckning som möjligt kan tas tillvara. Skatteförfarandelagens regler i
övrigt tillförsäkrar även företaget de rättssäkerhetsgarantier som är
nödvändiga vid en sådan ingripande åtgärd som betalningssäkring. Ett
överklagande av en förvaltningsrätts beslut avseende betalningssäkring
kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
Lagförslag
Förslaget föranleder 24 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.4.6

Företrädaransvar

Regeringens förslag: Om en företrädare för en juridisk person
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som
har lett till att omställningsstöd har tillgodoförts med ett för stort
belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig
att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Bestämmelserna i skatteförfarandelagen avseende möjlighet till befrielse från betalningsskyldigheten, förfarandet, regressrätt, indrivning
och preskription gäller vid tillämpningen.
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promemorian anges dock att ansvaret för företrädaren uppkommer om
företrädaren förfarit uppsåtligt eller varit grovt oaktsam vid ansökan om
omställningsstöd.
Remissinstanserna: Srf konsulterna tillstyrker förslaget men anser att
det bör förtydligas att den som kan anses vara sådan företrädare ska kunna
kopplas till upprättandet av ansökan eller lämnandet av den oriktiga
uppgiften. Detta krävs för att till exempel styrelseledamöter som inte deltar
i arbetet med ansökan ska kunna få företrädaransvar med solidarisk återbetalningsplikt. Det bör även förtydligas om sådant ansvar kan komma att
utsträckas till intygsgivare. Även Kammarrätten i Göteborg anser att det
bör förtydligas om kretsen av företrädare är en annan än vad som avses i
skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Det är även, enligt
kammarrätten, otydligt i vilket avseende företrädaren ska anses ha förfarit
uppsåtligt eller varit grovt oaktsam. Förvaltningsrätten i Jönköping pekar
på att det inte ges några exempel på vad som utgör grov oaktsamhet i fråga
om företrädaransvar. Företagarna anser att företrädaransvaret bör förtydligas, så att det endast omfattar den företrädare som lämnat in stödansökan för företaget. Det bör, enligt Skatteverket, förtydligas att företrädaransvaret som mest omfattar hela det återkravsbelopp som den
juridiska personen har gjorts ansvarig för. Kammarrätten i Stockholm
anser att det bör tydliggöras att ansökan ska göras hos förvaltningsrätt.
Småföretagarnas Riksförbund anser att det tolkning av företrädaransvaret
som bör gälla är den som finns i aktiebolagslagen (2005:551).
Sveriges advokatsamfund är tveksamma till förslaget om företrädaransvar, då det skatterättsliga företrädaransvaret har kommit att utvecklas
till närmast blivit ett strikt ansvar. Detta gäller oaktat det subjektiva
rekvisitet om att företrädaren måste ha agerat uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet för att ansvaret ska aktualiseras. Ett utökat företrädaransvar
bör enligt Sveriges advokatsamfund inte införas utan en mer ingående
utredning. Företrädaransvaret bör i lagen även knytas till själva ansökningstillfället och den eller de personer som låg bakom ansökan.
Skälen för regeringens förslag: Företrädare för juridiska personer kan
under vissa förutsättningar bli betalningsskyldiga för den juridiska
personens obetalda skatter och avgifter. Skatteverket ansöker i dessa fall
om företrädaransvar i förvaltningsdomstol. Det är exceptionella förhållanden som råder med anledning av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19. Företag föreslås kunna få mycket stora belopp i omställningsstöd. Eftersom det kommer att vara en snabb hantering av ett mycket
stort antal ansökningar finns en uppenbar risk för att företag kommer att
kunna få stöd trots att de inte har rätt till det. Att det måste finnas en
möjlighet att återkräva felaktigt utbetalda stöd från företagen är därför
självklart. Men i vissa fall kommer det också vara tydligt att även företrädaren för en juridisk person bör bära en del av ansvaret för att omställningsstödet felaktigt kunnat betalas ut. I motsats till Småföretagarnas
Riksförbund anser regeringen att de regler i aktiebolagslagen som innebär
att företrädare för aktiebolag kan bli personligen ansvariga för bolagets
förpliktelser inte är tillräckliga för att reglera en företrädares ansvar för
återbetalning av ett återkrav på omställningsstöd. Med anledning av de
stora belopp som ett företag kan få i omställningsstöd och risken för att
företaget inte betalar ett återkrav av stödet anser regeringen därför, till
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skillnad mot Sveriges advokatsamfund, att det är nödvändigt att införa ett
särskilt företrädaransvar för betalningen av ett återkrav av omställningsstöd.
I promemorian utformades förslaget så att det agerande hos företrädaren
som skulle omfattas av ett sådant företrädaransvar skulle avse fall där
företrädaren förfarit uppsåtligt eller varit grovt oaktsam vid ansökan om
omställningsstöd. Som Lagrådet konstaterar har dock avsikten varit att
förutsättningarna för att företrädarens agerande ska kunna leda till ett
företrädaransvar ska överensstämma med vad som gäller för det
straffrättsliga ansvaret enligt förslagen i avsnitt 7.8. För det straffansvaret
är det specificerat att företrädaren ska ha lämnat oriktiga uppgifter. Det bör
därför även vara ett villkor för att ådömas företrädaransvar. Att lämna
oriktiga uppgifter är även ett villkor som gäller för det skatterättsliga
företrädaransvaret i 59 kap. 14 § SFL, som Lagrådet påpekar. När det
gäller 59 kap. 14 § SFL finns det dessutom vägledande praxis till stöd för
tillämpningen. Det finns därför skäl att, i enlighet med vad Lagrådet anför,
utforma bestämmelsen om företrädaransvar i nära anslutning till den
regleringen. Lagtexten justeras därför på så sätt att om en företrädare för
en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga
uppgifter som har lett till att omställningsstöd har tillgodoförts med ett för
stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen
skyldig att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts
ansvarig för.
Det måste således, vilket även ställs upp som krav i 59 kap. 14 § SFL,
föreligga en oriktig uppgift för att förvaltningsrätten ska ha möjlighet att
utdöma företrädaransvar. Utöver att företrädaransvar kan följa om någon
lämnar en oriktig uppgift omfattar bestämmelsen även fall av åsidosatt
anmälningsskyldighet, som inträffar för den som inte anmäler ändrade
förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 §. Bland
annat mot bakgrund av de varierande omständigheter som kan medföra att
en ändringsanmälan ska lämnas, är det inte möjligt att närmare precisera
tidpunkten för när en ändringsanmälan ska lämnas. Det är följaktligen inte
heller möjligt att ange en tidsgräns för när anmälningsskyldigheten måste
vara fullgjord för att undgå företrädaransvar. Ansvarstidpunkten kommer
således att variera från fall till fall. I och med att det krävs att en oriktig
uppgift föreligger förtydligas emellertid, vilket Lagrådet efterfrågat,
ytterligare i vilka situationer det är möjligt att utdöma företrädaransvar.
Anknytningen till 59 kap. 14 § SFL och 35 och 37 §§ medför betydande
tydlighet i detta avseende, vilket exempelvis Sveriges advokatsamfund har
efterfrågat. Det ska framhållas att det är Skatteverket, på samma sätt som
vid bedömningen av det skatterättsliga företrädaransvaret, som ska visa att
oriktig uppgift lämnats.
Betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar kan utkrävas
av varje företrädare för en juridisk person, således även av den som inte är
legal ställföreträdare. Om den oriktiga uppgiften har lämnats av någon
annan än den legala företrädaren personligen, t.ex. av en annan företrädare,
anställd eller en s.k. målvakt, kan företrädaren därför ändå bli betalningsskyldig på samma sätt som enligt 59 kap. 14 § SFL. Kretsen av företrädare
vilka kan ådömas företrädaransvar överensstämmer således, vilket Kammarrätten i Göteborg önskat ett förtydligande kring, närmast med den som
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tagarna efterfrågat, är därför inte nödvändigt.
Sammanfattningsvis måste en bedömning alltid göras av omständigheterna i det enskilda fallet, såväl när företrädaren som då någon annan
lämnat den oriktiga uppgiften. Den revisor som skrivit ett revisorsintyg till
styrkande av rätten till omställningsstöd bör emellertid inte kunna åläggas
företrädaransvar, vilket Srf konsulterna önskat ett förtydligande kring.
Detta eftersom revisorn inte är ansvarig för själva ansökan om omställningsstöd eller att anmäla ändrade förhållanden.
Som angetts inledningsvis ska på samma sätt som inom det skatterättsliga företrädaransvaret även krävas s.k. subjektiv täckning för att
företrädaransvar ska kunna dömas ut. Med subjektiv täckning menas i det
här fallet att företrädaren har agerat, eller låtit bli att agera, uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet. Ledning för denna bedömning kan hämtas från
den föreslagna straffrättsliga regleringen i 35 och 37 §§ lagen om omställningsstöd. För att företrädaransvar ska kunna göras gällande krävs att
Skatteverket kan styrka att företrädaren agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt avseende vissa angivna handlingar.
Med uppsåt avses ett agerande som företas med vett och vilja. Det kan
vara både en handling och en underlåten handling, dvs. att medvetet inte
göra något. Det som karakteriserar uppsåtet är att handlingen eller underlåtenheten är medveten och kontrollerad. Den som agerar uppsåtligt är
fullständigt medveten om vad handlandet eller underlåtenheten innebär.
För att företrädaransvar ska kunna dömas ut på grund av att företrädaren
har förfarit uppsåtligt krävs alltså att Skatteverket kan påvisa uppsåtet. En
situation för uppsåtsfallen är att företrädaren i samband med ansökan
underlåtit att uppge att vissa förhållanden varit för handen trots att han
eller hon varit medveten om att förhållandena påverkat rätten till omställningsstöd. Det finns inget som hindrar att Skatteverket i en ansökan om
företrädaransvar gör gällande att företrädaren har agerat uppsåtligen eller,
i vart fall, grovt oaktsamt.
Vad gäller bedömningen av grov oaktsamhet, vilket bl.a. Förvaltningsrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg efterfrågat ett förtydligande kring, kan följande framhållas. Grov oaktsamhet kan föreligga om
företrädaren har slarvat i viss högre grad såväl vid lämnande av oriktiga
eller ofullständiga uppgifter som vid försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten vid ändrade förhållanden. Även om företrädaren har visat
uppenbar likgiltighet för att sätta sig in i de regler som ska tillämpas kan
han eller hon anses ha varit grovt oaktsam (jfr prop. 1971:10 s. 256). Det
kan gälla avsevärt felaktiga uppgifter eller uppenbart felaktiga uppgifter
om sådana förhållanden i företaget som medför eller kan medföra att stöd
felaktigt tillgodoförs. I första hand bör företrädaransvar bli aktuellt avseende sådana beteenden som är ett utslag av medveten oaktsamhet. Det
är dock inte uteslutet att beteckna även en omedveten oaktsamhet som
grov. När företrädaren insett risken för att exempelvis en uppgift varit
felaktig men trots detta lämnat uppgiften, kan det finnas anledning att
betrakta förfarandet som grovt oaktsamt liksom när företrädaren misstänkt
att det förelegat en anmälningsskyldighet men ändå struntat i den.
Kravet på att underlåtenheten ska ha skett med uppsåt eller av grov
oaktsamhet innebär att man i varje enskilt fall måste bedöma bl.a. vilka
handlingsalternativ som företrädaren hade att välja mellan, liksom
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företrädarens skäl för att vidta eller avstå från vissa åtgärder. En
helhetsbedömning ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter.
Samma överväganden som när det gäller straffbestämmelsen avseende
vårdslöst omställningsstödsbrott gör sig därför gällande i detta fall.
Företrädarens betalningsansvar bör omfatta inte bara belopp som
faktiskt utbetalats till företaget, utan även belopp som kvittats eller
avräknats vid utbetalningen till företagets skattekonto. Ett beviljat omställningsstöd som krediterats skattekontot och helt eller till viss del har
kvittats, avräknats eller utmätts för andra fordringar ska därför inte
påverka vilket belopp företrädaren kan hållas solidariskt ansvarig för.
Ansvarsbeloppet är därför inte beroende av vad som faktiskt har utbetalts
till den juridiska personen utan motsvarar det belopp som bolaget har
bedömts återbetalningsskyldigt för (jfr prop. 1993/94:50 s. 291). En
företrädare är, vilket Skatteverket önskat ett förtydligande kring, bara
betalningsansvarig i samma omfattning som den juridiska personen. Om
huvudfordran sätts ned eller faller bort minskar företrädarens ansvar därför
i motsvarande mån (jfr prop. 2002/03:128 s. 37).
Företrädaransvaret för omställningsstöd ska hanteras på motsvarande
sätt som företrädaransvaret för skatter och avgifter. Skatteverket ska därför
kunna ansöka om företrädaransvar hos förvaltningsrätten. Regeringen
anser att det inte finns behov av att ytterligare förtydliga detta i
bestämmelsen, vilket Kammarrätten i Stockholm efterfrågat, då hänvisning i bestämmelsen görs till 59 kap. 16 § SFL. Bestämmelserna i
59 kap. 15 och 16 §§, 17 § första stycket, 18 §, 19 § första och andra
styckena, 20, 21, 26 och 27 §§ SFL, gäller vid tillämpningen. Dessa
bestämmelser avser möjlighet till befrielse från betalningsskyldigheten,
förfarandet, regressrätt, indrivning och preskription. Någon hänvisning till
59 kap. 12–14 §§ SFL är inte nödvändig, då förutsättningarna för företrädaransvaret avseende ett återkrav på omställningsstöd regleras särskilt i
lagen om omställningsstöd. Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut
avseende företrädaransvar kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
En möjlighet att utdöma företrädaransvar kommer att vara ett kraftfullt
verktyg som kan förväntas vara en starkt bidragande faktor till att ett
företags företrädare låter bli att lämna felaktiga uppgifter vid ansökan om
omställningsstöd.
Lagförslag
Förslaget föranleder 25 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.5

Besluts verkställbarhet

Regeringens förslag: Beslut enligt den nya lagen om omställningsstöd
gäller omedelbart.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Lagtexten i
promemorian kunde dock tolkas som att enbart Skatteverkets beslut skulle
gälla omedelbart.
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm undrar vad som gäller
för verkställigheten av de beslut som fattas av förvaltningsrätten som

första instans, dvs. bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar. Prop. 2019/20:181
Det framgår inte om även dessa beslut ska gälla omedelbart, eller om
förslaget endast avser Skatteverkets beslut.
Skälen för regeringens förslag: På skatteförfarandeområdet är
huvudregeln att beslut gäller omedelbart, 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Laga kraft krävs alltså inte för att
besluten ska bli gällande, vilket t.ex. betyder att delgivning inte behövs
och att betalningsskyldighet enligt ett beslut gäller även om beslutet
överklagas.
Bestämmelserna i SFL är dock inte direkt tillämpliga på ärenden om
omställningsstöd. Utgångspunkten är därför att bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, gäller i ärenden om omställningsstöd. Av 35 § FL framgår bl.a. följande. Ett beslut som får överklagas
inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om
beslutet inte har överklagats. Ett beslut får dock alltid verkställas omedelbart, bl.a. om beslutet gäller endast tillfälligt eller kretsen av dem som har
rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när
överklagandetiden går ut. En myndighet får även verkställa ett beslut
omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det (35 §
tredje stycket FL). Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns
skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför
mycket ingripande verkningar för någon enskild, att verkställigheten inte
kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller
någon annan omständighet.
Mot bakgrund av behovet av att kunna betala ut omställningsstödet så
snabbt som möjligt måste regleringen av ärendehanteringen avseende
omställningsstöd ge Skatteverket förutsättningar att så skyndsamt som
möjligt efter att beslutet fattats betala ut stödet. För att säkerställa att beslut
om återbetalning av omställningsstöd följs bedömer regeringen att det
finns anledning att överväga om sådana beslut alltid ska gälla omedelbart.
Att Skatteverkets beslut om återbetalning gäller omedelbart kan antas leda
till en bättre kontrolleffektivitet, eftersom obetalda återkrav kan överlämnas till Kronofogdemyndigheten och bli föremål för verkställighet
snabbare än om företaget först måste delges och återbetalningskravet få
laga kraft. Att tiden från det att en fordran fastställs till dess den kan
överlämnas för indrivning är kort är en viktig faktor för ett effektivt
förfarande vid återkrav. Risken för utebliven återbetalning ökar även med
tiden, eftersom risken för att den betalningsskyldige saknar tillgångar eller
försätts i konkurs ökar över tid. En inte oväsentlig effekt av förslaget i
denna del är att det även bedöms fungera som ett milt påtryckningsmedel
för att bidra till en hög grad av regelefterlevnad. En hög grad av regelefterlevnad är viktig, inte minst med tanke på de avsevärda belopp
omställningsstödet omfattar. Bestämmelser som kan leda till en hög grad
av regelefterlevnad är dessutom viktiga för acceptansen av omställningsstödet i stort. I sammanhanget bör också rättssäkerheten för enskilda
beaktas. Ett beslut som gäller omedelbart innebär att enskildas skyldighet
att betala återkrävt belopp gäller trots att beslutet överklagas. Att ett beslut
om återbetalning föreslås gälla omedelbart innebär dock inte att beslutet
måste verkställas omgående. Betalningsfristen i 17 § gäller. Att ett beslut
om återbetalning gäller omedelbart påverkar inte den enskildes möjlighet
att överklaga beslutet. Regeringen föreslår att en möjlighet till avbetalning
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och anstånd ska införas, se avsnitt 7.4.2. Vidare föreslår regeringen att
Skatteverket kan avstå från att lämna en fordran på återkrav av
omställningsstöd till indrivning om vissa förutsättningar är uppfyllda, se
avsnitt 7.7. Regeringen bedömer sammanfattningsvis att enskildas rättssäkerhet alltjämt kan säkerställas.
För att uppnå syftet att återkraven av omställningsstöd hanteras på ett
effektivt sätt och för att öka förutsebarheten för enskilda anser regeringen
att frågan om att beslut om återbetalning ska gälla omedelbart bör regleras
särskilt i lagen om omställningsstöd. Att enbart tillämpa den möjlighet till
undantag som anges i 35 § tredje stycket FL bedöms inte vara ändamålsenligt för att uppnå angivna syften. Eftersom Skatteverkets beslut om
återbetalning är en sådan exekutionstitel som får ligga till grund för
verkställighet enligt utsökningsbalken, utgör den bestämmelse som nu
föreslås dessutom en sådan särskild föreskrift som innebär att
verkställighet enligt utsökningsbalken får ske innan beslutet har vunnit
laga kraft (3 kap. 23 § andra stycket utsökningsbalken).
Som framgår ovan kan det ifrågasättas om det behöver särregleras att
även gynnande beslut om beviljande av omställningsstöd ska gälla
omedelbart. Regeringen anser emellertid att det av tydlighetsskäl bör
anges att samtliga beslut enligt lagen ska gälla omedelbart, för att det inte
ska råda någon tvekan om att även omställningsstöd ska kunna betalas ut
direkt.
Kammarrätten i Stockholm har efterfrågat ett förtydligande om även
beslut om bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar efter
ansökan till förvaltningsrätt ska gälla omedelbart. I promemorian angavs
att beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket. I ett andra stycke i samma
paragraf angavs att besluten gäller omedelbart. Detta ger utrymme för
tvekan kring om omedelbarheten bara avser beslut som Skatteverket fattar.
Det förekommer emellertid, vilket kammarrätten påpekar, situationer då
t.ex. förvaltningsrätt fattar beslut enligt lagen. Även dessa beslut måste, i
likhet med vad som gäller inom skatteförfarandet, kunna gälla omedelbart
för att syftet med t.ex. en bevissäkring ska kunna uppnås. Till skillnad från
promemorians förslag bör det därför i lagtexten anges att beslut enligt
lagen gäller omedelbart för att markera att det inte enbart är Skatteverkets
beslut som avses. Regeringen bedömer även i dessa fall att den enskildes
rättssäkerhet kan säkerställas, då det faktum att förvaltningsrättens beslut
i dessa avseenden gäller omedelbart inte påverkar den enskildes möjlighet
att överklaga beslutet. I dessa fall krävs inte heller prövningstillstånd i
kammarrätten (se avsnitt 7.6).
Sammantaget bedöms förslaget om att beslut ska gälla omedelbart vara
ett led i att Skatteverkets kontrollverksamhet blir så effektiv som möjligt
samtidigt som rättssäkerheten för enskilda säkerställs.
Lagförslag
Förslaget föranleder 26 § i den nya lagen om omställningsstöd.
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Överklagande
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Regeringens förslag: Skatteverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt som anges i skatteförfarandelagen som behörig förvaltningsrätt för fysiska och juridiska personer.
Beslut som avser föreläggande utan vite, revision, kontrollbesök,
avbetalningsplan och anstånd till fördel för det allmänna får dock inte
överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring eller om att
ta egendom i förvar får heller inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I
promemorian anges inte att beslut om avbetalningsplan och beslut om
anstånd till fördel för det allmänna är sådana beslut som inte får
överklagas.
Remissinstanserna: Småföretagarna Riksförbund anför att även beslut
om föreläggande utan vite, revision och kontrollbesök ska få överklagas.
Företagarna, som i övrigt inte har några invändningar mot förslaget, anser
att beslut om att ta egendom i förvar bör kunna överklagas. Kammarrätten
i Stockholm undrar vad som gäller för överklagande av sådana beslut som
förvaltningsrätten fattar som första instans enligt lagen. Kammarrätten
uppfattar, till skillnad från Kammarrätten i Göteborg, att prövningstillstånd inte kommer att gälla för dessa beslut (jfr 34 a § förvaltningsprocesslagen [1971:291]). Sveriges advokatsamfund anser att det inte bör
krävas prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Det bör
även i lagtext klargöras att det är överklagandefristen enligt 44 § förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, som gäller vid överklagande.
Enligt Skatteverkets bedömning förutsätter möjligheten för Skatteverket
att ingå avtal om avbetalning att företag inte ska kunna överklaga
Skatteverkets val att inte träffa till förvaltningsdomstol eller eventuellt
häva ett avtal om avbetalning.
Skälen för regeringens förslag: Omställningsstödet är utformat som en
rättighet för företag som fått minskad omsättning till följd av
coronaviruset. Företagen bör därför ha rätt att överklaga Skatteverkets
beslut i ärenden om omställningsstöd, såsom beslut om återkrav. Detta
gäller dock inte beslut avseende föreläggande utan vite, revision och
kontrollbesök. En överklagandemöjlighet i dessa fall skulle förta effekten
med åtgärderna, inte minst då exempelvis ett kontrollbesök föreslås kunna
ske oannonserat. En granskningsledares beslut om bevissäkring enligt
45 kap. 14 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad
SFL, eller beslut om att ta egendom i förvar enligt 46 kap. 16 § första
stycket SFL får inte heller överklagas när de vidtas med anledning av ett
omställningsstöd.
Regeringen föreslår en möjlighet till avbetalningsplan i 18 § (se avsnitt
7.4.2). I denna del kan framhållas att regeringen delar Skatteverkets
bedömning att möjligheten för Skatteverket att ingå avtal om avbetalning
eller häva ett sådant avtal inte bör kunna överklagas. Sådana åtgärder,
liksom möjligheten att bevilja anstånd med betalningen om det kan antas
vara till fördel för det allmänna, är inte ett uttryck för Skatteverkets
myndighetsutövning utan är en åtgärd som Skatteverket får vidta i sin roll
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som borgenär. Ett förtydligande om att dessa beslut inte kan överklagas
införs i överklagandebestämmelsen.
Företagarna anser att ett beslut om att ta egendom i förvar bör kunna
överklagas. Ett sådant beslut får fattas av en granskningsledare om det
finns en risk för att lös egendom som kan betalningssäkras undanskaffas
innan förvaltningsrätten kan fatta beslut. Om egendomen har tagits i förvar, ska Skatteverket så snart som möjligt och senast inom fem dagar
ansöka om betalningssäkring hos förvaltningsrätten. Om Skatteverket inte
gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska egendomen omedelbart lämnas tillbaka. Om betalningssäkring beslutas, ska
egendomen bli kvar i förvar till dess att beslutet verkställs om inte
förvaltningsrätten bestämmer något annat. Detta framgår av 46 kap. 16 §
SFL. En möjlighet att överklaga ett sådant beslut, vilket Företagarna anser
bör vara fallet, skulle således allvarligt försvåra möjligheten till betalningssäkring. Eftersom Skatteverket ska ansöka hos förvaltningsrätten
inom fem dagar från beslutet kommer det underställas domstolsprövning.
Beslut om omställningsstöd ska överklagas till den förvaltningsrätt som
anges i 67 kap. 7–9 §§ SFL som behörig domstol för fysiska och juridiska
personer. I övrigt gäller förvaltningslagens bestämmelser om överklagande. I enlighet med 44 § FL ska därför ett överklagande av ett beslut ha
kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag då den som
överklagar fick del av beslutet. Förvaltningsrättens beslut kan, enligt 33 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) överklagas till kammarrätten. För de
mål där det är särskilt föreskrivet krävs, enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen, prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett
överklagande av ett beslut som förvaltningsrätten har meddelat i målet.
Sveriges advokatsamfund har fört fram att omställningsstödet kan
komma att omfatta betydande belopp på samma sätt som i fråga om
påförda skatter och avgifter, varför det inte bör krävas prövningstillstånd
för att den enskildes rättssäkerhet ska säkerställas. Regeringen delar inte
denna bedömning. Omställningsstödet är, till skillnad från skatter och
avgifter, utformat som en rättighet för företag som fått minskad omsättning
till följd av pandemin. Även om omställningsstödet i förekommande fall
kan uppgå till stora belopp säkerställs den enskildes rättssäkerhet genom
överklagandemöjligheten till förvaltningsrätten. Prövningstillstånd i
kammarrätten ska enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen meddelas om det
finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten
har kommit till, det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma
riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, det är av vikt
för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Genom den
prövning som görs för att bedöma om prövningstillstånd ska meddelas
säkerställs den enskildes rättssäkerhet.
För överklaganden av beslut som förvaltningsrätten fattar som första
instans enligt lagen, t.ex. avseende bevissäkring och betalningssäkring,
krävs emellertid inte prövningstillstånd (se 34 a § förvaltningsprocesslagen). Ytterligare förtydliganden i denna del, vilket Kammarrätten i
Göteborg önskat, är därmed inte nödvändiga.

Lagförslag
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Förslaget föranleder 27 § i den nya lagen om omställningsstöd.

7.7

Indrivning, verkställighet och preskription

Regeringens förslag: Om ett återkrav av omställningsstöd inte har
betalats i rätt tid ska fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för
indrivning
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå att lämna en fordran
för indrivning eller lämna en fordran för indrivning även om
förfallodagen inte har inträffat.
Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för
indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna ränta efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt skatteförfarandelagen, för tiden
efter överlämnandet och driva in den.
Ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras får inte
överlåtas innan beloppet kan betalas ut.
En sådan fordran får dock utmätas trots att den inte får överlåtas.
Utmätning får dock göras först efter det att Kronofogdemyndigheten
har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Bestämmelserna i
utsökningsbalken om vad som ska undantas med hänsyn till
gäldenärens behov tillämpas inte vid utmätning av en fordran på stöd
som ska betalas ut.
En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av
lagen om preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan
fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har några synpunkter
på bestämmelserna om indrivning, verkställighet eller preskription.
Kronofogdemyndigheten har dock efterfrågat ett klargörande av till vem
indrivet belopp ska redovisas.
Skälen för regeringens förslag: En förutsättning för att Skatteverkets
efterkontroll av utbetalningar av omställningsstöd ska vara effektiv är att
det finns tillgängliga rättsmedel för att säkerställa att ett beslutat återkrav
av omställningsstöd betalas. Om återbetalning inte har skett i rätt tid ska
Skatteverket överlämna fordran till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Skatteverkets beslut om återbetalning ska få verkställas enligt utsökningsbalken, enligt förslaget till 30 § i lagen om omställningsstöd. När det
gäller skatter och avgifter har Skatteverket möjlighet att avstå från att
överlämna sådana fordringar till indrivning om det finns särskilda skäl.
Enligt förarbetena till skatteförfarandelagen (prop. 2010/11:165 s. 1183
och prop. 1996/97:100) kan ett skäl att avvakta med att begära indrivning
vara att det finns en ansökan om anstånd som ännu inte har avgjorts och
det finns skäl som talar för att anstånd kan komma att medges. Även när
ett beslut att inte medge anstånd har överklagats ska det enligt nämnda
förarbeten finnas utrymme för att avvakta. När Skatteverket övertog de
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offensiva borgenärsuppgifterna från Kronofogdemyndigheten angavs som
ett ytterligare exempel på när det kunde finnas skäl för att avvakta med
överlämnande för indrivning att en ackordsuppgörelse övervägs (prop.
2006/07:99 s. 41). Om det är fara i dröjsmål därför att den återbetalningsskyldige är i färd med att göra sina tillgångar oåtkomliga för exekution kan
det finnas skäl att överlämna fordringen för indrivning även om den
återbetalningsskyldige inte har uppmanats att betala beloppet (prop.
2010/11:165 s. 1183 och prop. 1996/97:100 s. 628). Skatteverket ska, om
det finns särskilda skäl, kunna avstå från att överlämna en fordran på
återkrav av omställningsstöd för indrivning. Dessa skäl överensstämmer
med de skäl som gäller för att avstå från att överlämna skatter och avgifter
för indrivning.
Lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar gäller vid
indrivningen vilket bland annat innebär att Kronofogdemyndigheten
ansvarar för vissa borgenärsuppgifter och att Skatteverket skyndsamt ska
hålla Kronofogdemyndigheten underrättad om anstånd med betalning
medges eller om fordringen betalas för att förhindra att indrivning sker för
belopp som inte är verkställbara. Enligt 3 kap. 23 § utsökningsbalken får
ett beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft om det inte är
särskilt föreskrivet. En sådan föreskrift ges i 26 § där det föreskrivs att
beslut enligt lagen gäller omedelbart (se avsnitt 7.5.). Skatteverket måste
därför inte delge beslutet för att en obetald fordran ska kunna lämnas till
Kronofogdemyndigheten för indrivning.
Under indrivningsförfarandet föreslås att Kronofogdemyndigheten ska
beräkna ränta enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Ränta på återkrav av omställningsstöd som lämnats för
indrivning ska alltså beräknas på samma sätt som för restförda skatter och
avgifter. Det innebär en räntenivå motsvarande basräntan på skattekontot.
Räntenivån har varierat över åren och får enligt SFL inte understiga
1,25 procent.
På motsvarande sätt som gäller för skatter och avgifter enligt 71 kap. 2 §
första stycket SFL ska en fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras företagets skattekonto inte få överlåtas innan beloppet kan betalas ut
Ett överskott på skattekontot som kontohavaren avstår från att begära
utbetalning av enligt 64 kap. 2 § första stycket 1 SFL ”kan betalas ut” i
paragrafens mening. Detsamma gäller ett överskott som normalt återbetalas utan begäran enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 SFL, men som
enligt kontohavarens begäran står kvar på skattekontot för att användas till
betalning av framtida skatteskulder eller avgiftsskulder (64 kap. 4 §
5 SFL).
En grundläggande princip för skattekontot är att inbetalda och andra
belopp som tillgodoräknas skattekontot räknas av från den sammanlagda
skulden på kontot och inte från någon specifik skuld. Det innebär att det
inte alltid är möjligt att direkt utläsa om en viss skatt eller avgift är betald
eller om saldot på kontot helt eller delvis består av en viss fordran. Saldot
kommer därför i praktiken vanligtvis inte motsvara företagets fordran på
omställningsstöd, utan av ett motsvarande belopp. Om det finns andra
poster registrerade på skattekontot är därför det belopp som Kronofogdemyndigheten kan ta i anspråk genom avräkning för en fordran på
omställningsstöd inte specifikt det omställningsstöd som företaget har
beviljats utan det överskott som finns på skattekontot.
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konto eller det överskott som finns på kontot efter avstämning ska få
utmätas trots att det inte får överlåtas, vilket motsvarar vad som gäller för
skatter och avgifter enligt 71 kap 3 § SFL. Därigenom kan fordringar som
finns hos Kronofogdemyndigheten betalas innan företaget kan använda ett
eventuellt överskott till annat. En fordran på omställningsstöd eller det
överskott som kvarstår på skattekontot får utmätas först efter det att
Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt
lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.
Om staten har en motfordran avseende skatter, avgifter, böter, viten m.m.,
och om motfordringen är registrerad för indrivning i utsökningsregistret
kan avräkning därför ske innan omställningsstödet eller det överskott som
kvarstår på skattekontot betalas ut. Regler om registrering av fordringar
för indrivning i utsökningsregistret finns i 12 § indrivningsförordningen.
Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken om vad som ska
undantas med hänsyn till gäldenärens behov ska inte tillämpas vid
utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska utbetalas.
Vidare föreslås att en fordran på återkrav av omställningsstöd vid
tillämpning av lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
anses vara en sådan fordran som påförts enligt skatteförfarandelagen.
Enligt 3 § tredje stycket räknas den femåriga preskriptionstiden därför från
den tidpunkt när fordringen överlämnades till Kronofogdemyndigheten för
indrivning.
När det gäller Kronofogdemyndighetens efterfrågade klargörande konstaterar regeringen att indrivet belopp redovisas mot inkomsttitel på
statens budget.
Lagförslag
Förslaget föranleder 28–34 §§ i den nya lagen om omställningsstöd.

7.8

Straffbestämmelser

Regeringens förslag: Straffbestämmelser införs i lagen om omställningsstöd. Straffansvaret ska gälla för den som lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt denna lag eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lagen, och på
så sätt orsakar fara för
1. att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett
för högt belopp, eller
2. att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte
återkrävs.
Brottet delas in i två grader, som benämns omställningsstödsbrott
respektive grovt omställningsstödsbrott. Straffet för omställningsstödsbrott ska vara fängelse i högst två år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse på viss tid, lägst sex månader och
högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
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2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller
i större omfattning.
Det införs även ett oaktsamhetsbrott. Den som av grov oaktsamhet
begår en sådan gärning som avses ovan döms för vårdslöst
omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Om
gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är
mindre allvarlig, döms det inte till ansvar för detta brott.
Den som innan ett omställningsstöd tillgodoförts frivilligt vidtar en
åtgärd som leder till att det kan fattas ett korrekt beslut om stödet döms
inte till ansvar för något av brotten.
Som en följd av införandet av straffbestämmelser ska det i lagen om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet införas en hänvisning till
lagen om omställningsstöd i uppräkningen av de brott som verksamheten omfattar.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens.
Promemorians förslag till bestämmelse är inte konstruerat med ett
farerekvisit såvitt avser omställningsstödsbrott som begås efter det att
stödet har tillgodoförts. Vidare innehåller promemorians förslag till
bestämmelse om grovt omställningsstödsbrott inte kvalifikationsgrunden
vilseledande bokföring. I promemorian föreslås att frivillig rättelse ska
kunna leda till ansvarsfrihet även efter att stödet har tillgodoförts
Remissinstanserna: En majoritet tillstyrker eller har inga invändningar
mot att förslaget genomförs. Företagarna avstyrker förslaget som anses
leda till en rättsosäker situation för de sökande. Även Småföretagarnas
Riksförbund ifrågasätter nödvändigheten av de nya straffbestämmelser
som föreslås. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tar upp att
det saknas bestämmelser om vem som ska underteckna ansökan om stöd.
Det är inte heller tydligt vilka personer som kan göra sig skyldiga till
omställningsstödsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade
förhållanden, vilket kan leda till osäkerhet om vem som kan göra sig
skyldig till omställningsstödsbrott genom underlåtenhet. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten anser också att det bör anges
ytterligare kvalifikationsgrunder för grovt omställningsstödsbrott. Båda
myndigheterna anser vidare att om ansvarsfrihet genom frivillig rättelse
ska vara möjlig även efter att stödet utbetalats borde det krävas att de
oriktigt utbetalda medlen återbetalats. Domstolsverket anser att det i de
föreslagna straffbestämmelserna om omställningsstödsbrott bör tydliggöras om det som omfattas av straffbestämmelserna enbart är situationer
då omställningsstödet utbetalats eller om den straffbara gärningen är
fullbordad redan när omställningsstödet tillgodoförts skattekontot. Domstolsverket efterfrågar också ett förtydligande av hur omställningsstödsbrottet förhåller sig till bidragsbrottsbestämmelserna. Sveriges advokatsamfund anser att det bör övervägas om straffbestämmelsen även ska innehålla ett ringa brott med böter som påföljd. Region Kalmar län och Region
Norrbotten anser att det måste tydliggöras vilket straffansvar revisorn
eventuellt har. Brottsförebyggande rådet anser att det på längre sikt kan
övervägas att samla bedrägeriliknande bestämmelser som omfattar
näringsverksamhet i en särskild lag efter mönster från bidragsbrottslagen.

Skälen för regeringens förslag
Behovet av straffbestämmelser
I bidragsbrottslagen (2007:612) regleras vissa brott mot välfärdssystemen
med brottsförutsättningar som är särskilt anpassade till förhållandena inom
välfärdsområdet. Straffansvar för gärningar som består i underlåtenhet att
anmäla ändrade förhållanden kommer till direkt uttryck i den straffrättsliga
regleringen genom ett s.k. äkta underlåtenhetsbrott. Brottsförutsättningarna innehåller vidare ett farerekvisit.
Vid ställningstagande till behovet av att införa särskilda straffbestämmelser för brott som riktar sig mot det omställningsstöd som nu föreslås
införas, kan konstateras att det finns många likheter med de förhållanden
som motiverade införandet av bidragsbrottslagen. I likhet med vad som
gäller beträffande bidragsbrott kommer förhållandena vid utbetalningar av
omställningsstöd i flera avseenden skilja sig från andra situationer där
straffansvar för uppsåtligt brott i form av bedrägeri kan förekomma. Inom
omställningsstödet kommer ett stort antal ärenden att behöva hanteras
under mycket kort tid. För att stödet ska kunna fylla avsedd funktion under
pågående kris är det vidare nödvändigt att handläggningen av ärendena är
mycket effektiv och smidig. Masshanteringen och kravet på effektivitet
och smidighet medför att det kommer att vara omöjligt att göra mer
ingående individuella bedömningar och kontroller i varje enskilt ärende. I
handläggningen kommer Skatteverket i stor utsträckning att vara hänvisat
till uppgifter som lämnas av de sökande företagen.
En skillnad jämfört med stöd enligt bidragsbrottslagen är att dessa avser
centrala välfärdsförmåner till enskilda, medan omställningsstöd är ett
statligt stöd till företag. En annan skillnad är att omställningsstödet till
skillnad från välfärdsförmåner som omfattas av bidragsbrottslagen kommer att kunna omfatta mycket stora belopp.
Utformningen av omställningsstödet innebär att det bedöms finnas ett
särskilt behov av en tydlig straffrättslig reglering för den som inte anmäler
ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lagen
om omställningsstöd. Stödets funktionssätt innebär vidare att den som
orättfärdigt tillskansar sig stödet normalt inte gör något annat än att lämna
en felaktig uppgift. Beroende på kontrollsystemen är det mer eller mindre
slumpmässigt om ett upptäckt brott stannar på försöksstadiet eller kommer
att lagföras som ett fullbordat bedrägeribrott. Det är tveksamt om det är
någon skillnad i klandervärdighet mellan dessa fall. Detta talar, precis som
regeringen ansåg vara fallet när bidragsbrottet infördes, för en brottskonstruktion som inte gör någon skillnad på dessa två situationer.
Sammantaget talar dessa förhållanden för införandet av en särskild
straffrättslig reglering för omställningsstöd. Straffansvar för gärningar
som består i underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden bör komma till
direkt uttryck genom ett s.k. äkta underlåtenhetsbrott. Brottsförutsättningarna bör vidare lämpligen innehålla ett farerekvisit.
I promemorian anges i lagtexten att stödet utbetalats. Eftersom stödet
tillgodoförs genom kreditering på skattekontot, och inte behöver leda till
någon utbetalning från skattekontot bör dock farerekvisitet i stället kopplas
till det tidigare tillfälle när omställningsstödet tillgodoförs skattekontot. En
språklig justering i straffbestämmelsen föreslås därför i enlighet med
Domstolsverkets önskemål om förtydligande.
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Straffansvar bör gälla både vid uppsåtliga brott och oaktsamhetsbrott
Straffansvar bör gälla för uppsåtliga brott. Det bedöms dock att även kvalificerat oaktsamma beteenden i samband med utbetalningar av omställningsstöd – i likhet med bidragsbrott – är så klandervärda att de bör kunna
mötas med straff. Utöver uppsåtliga brott mot omställningsstödet befaras
att det sannolikt i stor omfattning riskerar att förekomma att oaktsamma
beteenden leder till felaktiga utbetalningar av stödet. Det är bl.a. med tanke
på de betydande belopp som kommer att betalas ut i omställningsstöd som
det är angeläget att straffvärda beteenden kan mötas med straff. Redan en
mer begränsad förekomst av sådana grovt oaktsamma beteenden kan, om
de inte leder till lagföring, skapa negativa effekter genom att det påverkar
förtroendet för omställningsstödet och stödets legitimitet hos medborgare
och företag i allmänhet. Det är sammantaget väsentligt att den straffrättsliga regleringen är anpassad till de särskilda förhållanden som gäller
för omställningsstödet. En sådan kriminalisering bedöms också kunna ha
en normbildande effekt. Regeringen anser således att det finns ett tydligt
behov av att införa särskilda straffbestämmelser, vilket Småföretagarnas
Riksförbund ifrågasätter nödvändigheten av. Regeringen anser i likhet med
Brottsförebyggande rådet att det på längre sikt bör övervägas att samla
bedrägeriliknande bestämmelser som omfattar stöd till näringsverksamhet
i en särskild lag efter mönster från bidragsbrottslagen.
De fall som är avsedda att träffas av den föreslagna straffrättsliga regleringen är sådana fall där en person, exempelvis en företrädare för ett
företag som ansöker om stöd, medvetet lämnar en oriktig uppgift, som
leder till fara för en felaktig utbetalning till företaget. Bestämmelsen ska
även omfatta sådana fall när den som fått omställningsstöd i egenskap av
enskild näringsidkare själv lämnar en oriktig uppgift eller åsidosätter en
anmälningsskyldighet. Som anges i avsnitt 7.1.3 föreslås skyldigheten att
lämna in en ändringsanmälan gälla omgående, dvs. så snart som möjligt.
Någon möjlighet att precisera detta närmare än så i tid, såsom bl.a.
Företagarna önskat, anser regeringen bl.a. mot bakgrund av de varierande
omständigheter som kan medföra att en ändringsanmälan ska lämnas, inte
vara möjligt. Det finns följaktligen inte heller någon möjlighet att ange en
tidsgräns för när anmälningsskyldigheten måste vara fullgjord för att
undgå straffansvar på det sätt som Företagarna också efterfrågat. Subjektiva omständigheter som vad gärningsmannen trott, förväntat sig eller
insett om faran har ingen betydelse för bedömningen av faran. Det är
således en objektiv bedömning som ska ske. Sådana omständigheter har
däremot betydelse för uppsåtsbedömningen.
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tar upp att det saknas
bestämmelser om vem som ska underteckna ansökan om stöd. De menar
också att det inte är tydligt vilka personer som kan göra sig skyldiga till
omställningsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden,
vilket kan leda till osäkerhet om vem som kan göra sig skyldig till
omställningsstödsbrott genom underlåtenhet. Regeringen konstaterar att
det är vanligt att brott begås med användande av ett företag som brottsverktyg, t.ex. skattebrott. Om en straffbar överträdelse har ägt rum i ett
företags verksamhet innebär det individuella straffansvaret att det, när det
gäller t.ex. en straffbar underlåtenhet, måste fastställas vem som har haft
ansvaret för att uppfylla företagets skyldighet. Det brukar inte vara före-
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från ett straffrättsligt perspektiv behöver denna fråga således inte regleras
i författning.
För det fall det inte är fråga om gärningsmannaskap kan bestämmelserna
om medverkan i 23 kap. brottsbalken bli tillämpliga. Bestämmelsen i
23 kap. 4 § brottsbalken om medhjälp kan t.ex. aktualiseras för en revisor
som skriver ett revisorsintyg där denne medvetet lämnar felaktiga
uppgifter för att hjälp en person att för ett företags räkning ansöka om
omställningsstöd på felaktiga grunder. I ett sådant fall kan även brottet
osant eller grovt osant intygande aktualiseras.
En särskild brottsrubricering bör väljas – omställningsstödsbrott
I flertalet straffrättsliga författningar finns särskilda rubriceringar på
brotten. Som exempel kan nämnas skattebrott och bidragsbrott. En särskild
rubricering har många fördelar. Rubriceringen förmedlar på ett enkelt sätt
vilket beteende det är fråga om. Det förenklar användningen av lagstiftningen för bl.a. dem som är verksamma inom rättsväsendet. Det blir också
enklare för allmänheten att förstå vilken typ av brott det är fråga om. Mot
denna bakgrund bör därför brotten få särskilda rubriceringar.
Omställningsstödsbrott bedöms vara en brottsrubricering som språkligt
täcker hela tillämpningsområdet för den föreslagna lagen och samtidigt är
tydlig och begriplig. Det ger en tydlig upplysning om vilket beteende som
avses. Det föreslås därför att huvudbrottet bör benämnas omställningsstödsbrott.
Lagrådet föreslår att det i förhållande till promemorians och lagrådsremissens förslag till bestämmelse om omställningsstödsbrott bör förtydligas att straffansvaret avser oriktiga uppgifter ”i ett ärende enligt den
nya lagen”. Lagrådet konstaterar vidare att det av bestämmelsens andra
stycke följer att ansvar för omställningsstödsbrott ska ådömas den som
efter att omställningsstöd har tillgodoförts inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmälda enligt lagen om
omställningsstöd och ”på så sätt orsakar att företaget fått ett högre stöd än
vad det har rätt till”. Det som enligt Lagrådet ger anledning att straffsanktionera underlåtenheten torde vara att den medför att Skatteverket
berövas möjligheten att fatta beslut om återkrav av ett för högt
omställningsstöd. Enligt Lagrådet bör detta komma till tydligare uttryck i
lagtexten. Det kan enligt Lagrådet också noteras att straffansvaret enligt
andra stycket – till skillnad från straffansvaret enligt första stycket – inte
inträder redan vid fara för den effekt som straffbestämmelsen vill
motverka; det synes också krävas att effekten inträder. Lagrådet har svårt
att se skälen för att göra en sådan skillnad mellan de både styckena.
Tvärtom torde den valda lösningen medföra att effektiviteten i bestämmelsen i andra stycket starkt begränsas. Lagrådet föreslår därför att orden
”på så sätt orsakar att företaget fått ett högre stöd än vad det har rätt till
byts ut mot ”på så sätt orsakar fara för att ett stöd som företaget helt eller
delvis saknar rätt till inte återkrävs”.
Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning. Straffansvar för omställningsstödsbrott ska således, på sätt som Lagrådet föreslår, gälla för den
som lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt lagen om omställningsstöd eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är
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skyldig att anmäla enligt lagen och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett för högt belopp
eller att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte återkrävs.
Regeringen föreslår att bestämmelsen får en något annorlunda redaktionell
utformning än enligt Lagrådets förslag utan att det innebär någon ändring
i sak.
Straffskala för omställningsstödsbrott
Straffskalan för bidragsbrott som inte är ringa och som det föreslagna
omställningsstödsbrottet har tydliga likheter med är fängelse i högst två år.
En skillnad är att omställningsstödsbrott torde avse betydligt högre belopp.
Straffvärdet för försök till bedrägeri mot välfärdssystemen eller det statliga
omställningsstödet kan inte anses skilja sig nämnvärt från ett fullbordat
brott. Den sökande har ju gjort allt han eller hon kan för att brottet ska
fullbordas. Samma straffskala som för bidragsbrott gäller för bedrägeribrott av normalgraden. Straffskalan för det centrala omställningsstödsbrottet bör mot denna bakgrund vara densamma som för bidragsbrott och
bedrägeri, dvs. fängelse i högst två år (jfr prop. 2006/07:80 s. 80 och 81).
Ringa brott behövs inte
För uppsåtligt bidragsbrott som är ringa är straffskalan böter eller fängelse
i högst sex månader. I straffskalan för motsvarande bestämmelse i brottsbalken – bedrägligt beteende – finns också böter och fängelse upp till sex
månader. Sveriges advokatsamfund anser att det bör övervägas om straffbestämmelsen för omställningsstödsbrott även ska innehålla ett ringa brott
med böter som påföljd. Med hänsyn till de stora belopp som omställningsstödet i de allra flesta fall kommer att uppgå till bedöms dock att en
bestämmelse om ringa brott i praktiken skulle sakna betydelse. Inte heller
sådana uppsåtliga omställningsstödsbrott som rör belopp i närheten av det
lägsta belopp som kan betalas ut, enligt promemorians förslag 5 000 kr,
motiverar införandet av ett ringa brott. Någon bestämmelse om ringa brott
föreslås därför inte.
Grovt omställningsstödsbrott
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En bestämmelse för särskilt allvarliga fall av omställningsstödsbrott bör
tas in i regleringen. Brottet bör betecknas grovt omställningsstödsbrott.
Straffskalan bör vara densamma som för grovt bedrägeri och grovt
bidragsbrott, dvs. straffminimum för grovt omställningsstödsbrott bör vara
fängelse lägst sex månader och straffmaximum bör vara fängelse sex år.
I bestämmelsen bör anges sådana omständigheter som särskilt ska
beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Även här bör en jämförelse kunna göras med de omständigheter som beaktas vid bedömningen
av om ett bidragsbrott är grovt. Det innebär att det särskilt ska beaktas om
brottet rört betydande belopp. Som tidigare nämnts kan omställningsstödet
uppgå till stora belopp, maximalt 150 miljoner kronor. Det är förhållandevis vanligt att förfalskade handlingar används i samband med
bedrägeribrott mot det allmänna. Ett sådant användande bör, liksom vid
bidragsbrott och bedrägeri, kunna vara en kvalificerande omständighet. Ett
exempel kan vara om ett förfalskat revisorsintyg ges in. En annan omständighet som enligt regeringen särskilt ska beaktas är om gärningen ingått i
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myndigheten och Ekobrottsmyndigheten anser att det bör anges ytterligare
kvalifikationsgrunder och hänvisar till de exempel som anges i bestämmelserna om grovt bedrägeri respektive grovt skatte- och bokföringsbrott.
I dessa bestämmelser anges vilseledande bokföring som en sådan omständighet som ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.
Bokföringsmaterial har en stor betydelse vid bedömningen av rätten till
omställningsstöd. Regeringen delar uppfattningen att det därför särskilt
även bör beaktas om gärningsmannen använt vilseledande bokföring i
samband med omställningsstödsbrottet.
Till skillnad från Åklagarmyndigheten anser regeringen inte att bestämmelsen om grovt omställningsstödsbrott bör innehålla lokutionen att gärningsmannen använt ”urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt
14 eller 15 kap. brottsbalken” efter förebild i bestämmelsen om grovt
bedrägeri. I promemorians lagförslag anges att det särskilt ska beaktas om
den som begått brottet använt falska handlingar. Med Åklagarmyndighetens förslag skulle användande av både falska och osanna handlingar
omfattas. Promemorians förslag är i den delen utformat på samma sätt som
bestämmelserna om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott, vilket
anses ändamålsenligt med hänsyn till att de omständigheter som är av
intresse för dessa brott har en stark koppling även till omställningsstödsbrottet. Det finns inte heller tillräckliga skäl att utpeka den
omständigheten att gärningen annars varit av särskilt farlig art som
kvalifikationsgrund, vilket både Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten förordar. Principen här som i andra fall ska naturligtvis vara att
exemplifieringen är just ett antal exempel som kan men inte alltid behöver
medföra att brottet bedöms som grovt. En värdering av samtliga omständigheter ska alltid göras i varje enskilt fall (jfr prop. 2006/07:80 s. 82 och
83).
Vårdslöst omställningsstödsbrott
Som tidigare nämnts bör en särskild straffbestämmelse för grovt oaktsamma fall av omställningsstödsbrott införas. Denna bör även innefatta
brott som består i underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden som
påverkat rätten till omställningsstöd. De objektiva brottsförutsättningarna
kan därför vara desamma som för huvudbrottet. I såväl fall av aktivt
uppgiftslämnande som underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden bör
i första hand endast medveten oaktsamhet kunna medföra straffansvar för
grov oaktsamhet. Det bör alltså normalt krävas att den som lämnar oriktiga
uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är
skyldig att anmäla enligt förslaget till lag om omställningsstöd har
misstänkt att den lämnade uppgiften varit felaktig eller att det förelåg en
anmälningsskyldighet. Ett exempel då det är tänkbart att en omedveten
oaktsamhet skulle kunna betecknas som grov är när en person inte har
bemödat sig om att kontrollera riktigheten av mer betydelsefulla uppgifter
som lämnats, även om det funnits starka skäl att göra det. Regeringen delar
inte Företagarnas uppfattning att den angivna tillämpningen leder till en
rättsosäker situation för de sökande. Det som anges ovan stämmer
dessutom överens med regeringens uttalanden i förarbetena till bidragsbrottslagens bestämmelse om vårdslöst bidragsbrott. Det nu aktuella
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brottet bör betecknas vårdslöst omställningsstödsbrott. Ett grovt oaktsamt
brott kan i princip inte anses vara lika straffvärt som ett uppsåtligt brott.
Det finns därför anledning att särskilja de två brottstyperna och ha en lägre
straffskala för det grovt oaktsamma brottet. Straffskalan kan här begränsas
till böter eller fängelse i högst ett år. Det kan förväntas att påföljden oftast
kommer att bli böter. Det är emellertid inte uteslutet att det kan uppstå
situationer där påföljden ändå ligger på fängelsenivå. För att lagstiftningen
inte ska omfatta beloppsmässigt bagatellartade fall av grov oaktsamhet bör
fall som är mindre allvarliga vara straffria. Motsvarande gäller enligt 4 §
bidragsbrottslagen (jfr prop. 2006/07:80 s. 83 och 84 och se även prop.
2018/19:132 s. 31–34).
I 4 § bidragsbrottslagen har det särskilt markerats att risken för slutlig
ekonomisk skada ska vara av betydelse vid bedömningen om gärningen är
mindre allvarlig (se prop. 2018/19:132 s. 34–38). En stor mängd ansökningar om omställningsstöd förväntas och det är en mångfald av olika
uppgifter som kan vara relevanta för prövningen av rätten till stöd. Även
om Skatteverket föreslås få omfattande möjligheter att utföra kontroller
kommer systemet inte vara så heltäckande att det finns anledning att i
mildrande riktning ta särskild hänsyn till risken för slutlig ekonomisk
skada. Det är därför inte motiverat att införa en sådan bestämmelse för
bedömningen av omställningsstödsbrottet.
Frivillig rättelse
I 23 kap. 3 § brottsbalken finns en bestämmelse om bl.a. ansvarsfrihet för
den som frivilligt tillbakaträder från ett försöksbrott och därmed föranleder
att brottet inte fullbordas. För bidragsbrott finns en bestämmelse om
frivillig rättelse som innebär att den som före utbetalning eller tillgodoräknande av en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd frivilligt
vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut om förmånen eller
stödet kan fattas inte ska dömas för bidragsbrott. I förarbetena till bidragsbrottslagen uttalades bl.a. följande (prop. 2006/07:80 s. 85 f.).
Det yttersta syftet med en straffrättslig reglering avseende brott mot
välfärdssystemen är samhällsekonomiskt i så måtto att systemen skall
kunna upprätthållas även i ett längre perspektiv. Även om betydelsen
inte skall överdrivas skulle en bestämmelse om frivillig rättelse i alla
händelser kunna sägas främja detta syfte på det sättet att det kan
motivera att en rättelse sker av en felaktig uppgift som en förmånstagare
lämnat i ett tidigare skede. Till detta kommer att den lagtekniska
konstruktionen av bidragsbrottet gör att det som tidigare bedömts som
försöksbrott nu kommer att bedömas som fullbordade brott. Därmed
försvinner den möjlighet till frivilligt tillbakaträdande från försök till
bedrägeri som finns enligt gällande rätt. En bestämmelse om frivillig
rättelse kompenserar för denna förändring.
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Motsvarande resonemang gör sig gällande för omställningsstödsbrott,
även om det rör sig om ett tillfälligt stöd i en krissituation. Med hänsyn till
de mycket stora belopp som omställningsstödet kan uppgå till finns det
anledning att motivera till frivilliga rättelser även avseende omställningsstödsbrott. För skattebrott finns sedan lång tid tillbaka en bestämmelse om
frivillig rättelse som innebär att det finns en möjlighet till straffrihet från
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lagen (1971:69) motiverades vid lagens tillkomst med att avsaknaden av
en sådan bestämmelse på grund av beskattningssystemets periodicitet
kunde föra med sig att den som en gång lämnat en oriktig uppgift fortsatte
med detta för att dölja det första brottet.
I promemorian föreslås en särskild bestämmelse tas in i lagen om
omställningsstöd med innebörd att den som frivilligt vidtar en åtgärd som
leder till att ett korrekt beslut om stödet eller om återkrav av stödet kan
fattas, inte ska dömas för omställningsstödsbrott. Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten anser att om ansvarsfrihet genom frivillig rättelse i
enlighet med promemorians förslag ska vara möjlig även efter att stödet
har utbetalats bör det krävas att de oriktigt utbetalda medlen återbetalats. I
annat fall blir enligt deras uppfattning risken för stor att omställningsstödet
utnyttjas i brottsligt syfte, särskilt med beaktande av vilka belopp det är
fråga om. I lagrådsremissens bestämmelse om frivillig rättelse föreslår
regeringen därför ett krav på att det felaktigt tillgodoförda stödet måste
återbetalas för att kunna leda till ansvarsfrihet.
Lagrådet avstyrker dock förslaget att frivillig rättelse efter att ett
omställningsstöd tillgodoförts ska vara förenat med ett krav på återbetalning för att leda till ansvarsfrihet. Enligt Lagrådet är den föreslagna
ansvarsfrihetsbestämmelsen av ett nytt slag inom svensk straffrätt. Mot det
föreslagna kravet på återbetalning för ansvarsfrihet kan det enligt Lagrådet
riktas principiella invändningar. Vidare anser Lagrådet att en bestämmelse
av ett sådant slag förutsätter en noggrann beredning, vilket inte synes ha
skett. Lagrådet konstaterar avslutningsvis att det är möjligt att, om
bestämmelsen får utgå, detta kan innebära en risk för missbruk. Mot den
bakgrunden kan det enligt Lagrådet diskuteras om det inte vore bättre att
begränsa möjligheten till ansvarsfrihet till sådana situationer då något
tillgodoförande av stödet ännu inte har skett.
Regeringen instämmer i vad Lagrådet anför om att ansvarsfrihetsbestämmelsen inte bör förenas med ett krav på betalning. Med tanke på
den risk för missbruk av omställningsstödet som bedöms föreligga anser
regeringen, i linje med vad Lagrådet för fram, att möjligheten till ansvarsfrihet bör begränsas till situationer innan ett omställningsstöd har tillgodoförts. Det är också i linje med bidragsbrottslagens bestämmelse om
frivillig rättelse som gäller före utbetalning. Regeringen föreslår således
att bestämmelsen om frivillig rättelse ska gälla den som innan ett
omställningsstöd tillgodoförts frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att
det kan fattas ett korrekt beslut om stödet.
Företagsbot
På yrkande av allmän åklagare ska ett företag åläggas företagsbot för brott,
om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och
brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet, sådan offentlig
verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet eller annan
verksamhet som ett företag bedriver, om brottet varit ägnat att leda till en
ekonomisk fördel för företaget. För att företaget ska åläggas företagsbot
krävs också att företaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för
att förebygga brottet, eller att brottet har begåtts av en person med ledande
ställning i företaget eller en person som annars haft ett särskilt ansvar för
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tillsyn eller kontroll i verksamheten (36 kap. 7 § brottsbalken). En
företagsbot kan fastställas till max 500 miljoner kr (36 kap. 8 och 9 §§
brottsbalken). En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening utan en
annan särskild rättsverkan av brott vid brott i näringsverksamhet. Med
hänsyn till straffskalan kan det förekomma situationer där en person i
företaget döms för omställningsstödsbrott samtidigt som företaget åläggs
företagsbot.
Konkurrens
I fråga om konkurrens mellan omställningsstödsbrott och bedrägeribestämmelsen görs motsvarande bedömning som gjordes när bidragsbrottet infördes. I konkurrenshänseende ska således de föreslagna bestämmelserna genom de speciella brottsförutsättningar som ställs upp ha
företräde framför bedrägeribestämmelsen (grundsatsen om lex specialis).
Detta gäller även om gärningen kan tänkas innefatta ett aktivt vilseledande. Om rekvisiten för omställningsstödsbrott är uppfyllda, ska alltså
bedrägeribestämmelsen inte tillämpas. Det innebär att när en gärning utgör
ett omställningsstödsbrott behöver någon prövning av om ett sådant brott
alternativt skulle kunna innefatta ett bedrägeri inte ske. När det gäller
Domstolsverkets önskemål om ett förtydligande av hur omställningsbrottet
förhåller sig till bidragsbrottsbestämmelserna, konstaterar regeringen att
bidragsbrottslagen inte är tillämplig på omställningsstöd. Det framgår
redan av det förhållandet att stödet beslutas av Skatteverket (se 1 §).
Någon situation där de föreligger konkurrens mellan bidragsbrott och
omställningsstödsbrott kan med andra ord inte uppkomma. I förhållande
till andra brottsbalksbrott gäller samma principer som vid bedrägeri. För
det fall ett omställningsstödsbrott begåtts genom användande av en falsk
handling och trots detta inte är att rubricera som grovt omställningsstödsbrott, döms i konkurrens för både omställningsstödsbrott och exempelvis urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § brottsbalken. Om en gärning
också innefattar osann eller vårdslös försäkran enligt 15 kap. 10 § brottsbalken bör dömas endast för omställningsstödsbrott. Om en gärning innefattar såväl vårdslöst omställningsstödsbrott som vårdslös försäkran enligt
15 kap. 10 § brottsbalken bör dömas endast för vårdslöst omställningsstödsbrott. Ett omställningsstödsbrott konsumerar ett efterföljande olovligt
förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken (jfr prop. 2006/07:80 s. 80).
Utvidgad brottskatalog i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet
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Sedan 1998 har Skatteverket i uppgift att medverka i vissa brottsutredningar samt att bedriva underrättelseverksamhet avseende viss brottslighet. Den brottsbekämpande verksamheten bedrivs inom den s.k. skattebrottsenheten, som är organisatoriskt skild från andra verksamheter inom
Skatteverket. Bestämmelser om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet finns i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet. Medverkan i brottsutredningar sker på begäran av och under
ledning av åklagare medan underrättelseverksamheten bedrivs självständigt av Skatteverket. Verksamheten är begränsad till vissa brott som
har anknytning till Skatteverkets övriga verksamhet, den s.k. brottskatalogen.

I dag omfattar brottskatalogen bl.a. skattebrott och bokföringsbrott och Prop. 2019/20:181
annan brottslighet som ansetts ha ett klart samband med Skatteverkets
verksamhet (jfr prop. 2016/17:89 s. 42). Även omställningsstödsbrott
kommer att ha ett klart samband med Skatteverkets verksamhet. Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet föreslås därför även omfatta brott
enligt lagen om omställningsstöd. Förslaget syftar till att Skatteverket ska
kunna bedriva förebyggande verksamhet samt underrättelse- och utredningsverksamhet mot omställningsstödsbrott. På så sätt kan Skatteverkets
särskilda kompetens inom detta sakområde tillvaratas i det brottsbekämpande arbetet.
Lagförslag
Förslaget föranleder 35–38 §§ i den nya lagen om omställningsstöd och
ändring i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

7.9

Personuppgiftsbehandling

Regeringens förslag: Lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska kompletteras med en uttrycklig
bestämmelse om att behandlingen av personuppgifter vid handläggning
enligt lagen om omställningsstöd omfattas av lagens tillämpningsområde. Uppgifter ska få behandlas för att tillhandahålla information
som behövs hos Skatteverket för handläggning enligt lagen om omställningsstöd och lagen om stöd vid korttidsarbete. Sådana uppgifter som
behövs för handläggning enligt lagen om omställningsstöd ska få
behandlas i beskattningsdatabasen. Därutöver föreslås av författningstekniska skäl en konsekvensändring i en tidigare beslutad ändring i
lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Regeringens bedömning: Någon ny bestämmelse om gallring
behöver inte införas i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.
Promemorians förslag och bedömning överensstämmer i huvudsak
med regeringens. Promemorian innehåller inte någon bedömning av om
det behöver införas bestämmelser om gallring. Promemorian innehåller
inte den lagändring som föranleds av författningstekniska skäl.
Remissinstanserna: Skatteverket, som tillstyrker de föreslagna
lagändringarna, tar upp att promemorian inte tar ställning till om uppgifter
och handlingar om omställningsstöd ska bevaras eller gallras. Riksarkivet
har i rekommendationer till statliga myndigheter med anledning av covid19-pandemin uppmanat myndigheterna att bevara handlingar som på olika
sätt belyser hur pandemin påverkar verksamheten. Skatteverket anser
därför att lagstiftaren kommer att behöva ta särskild ställning till om
uppgifter och handlingar om omställningsstöd hos Skatteverket ska
bevaras eller gallras. För det fall att lagstiftaren anser att uppgifterna och
handlingarna i ärenden om omställningsstöd ska gallras anser Skatteverket
att det inte är tydligt att befintlig gallringsbestämmelse, utifrån dess orda-
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lydelse samt utifrån vad som framgår av förarbetena, även omfattar dessa
ärenden. Skatteverket ser det som tveksamt att bestämmelsen kan omfatta
även ärenden om omställningsstöd och att det därför är mycket angeläget
att lagstiftaren förtydligar hur och på vilket sätt bestämmelsen kan
tillämpas på samtliga typer av ärenden om omställningsstöd och vilka
uppgifter och handlingar som behöver undantas från gallring.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
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I denna promemoria föreslås ett införande av ett statligt omställningsstöd.
Syftet med förslaget är att kompensera företag som drabbats av stora
omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet
omfattar företag som är en fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten
för prövningen av ansökan om omställningsstöd bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är godkänd för F-skatt (se avsnitt 5.2).
Utformningen av stödet beskrivs närmare i avsnitt 6.
Ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär. En ansökan ska bl.a. innehålla uppgifter
om nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan
nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen
för motsvarande period närmast föregående år, vad nedgången i nettoomsättning beror på, de fasta kostnader som ansökan avser och ett skriftligt
undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett
registrerat revisionsbolag om det söka omställningsstödet uppgår till minst
100 000 kronor samt de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att
kunna fatta beslut om omställningsstöd (se avsnitt 7.1.2). Förslaget medför
således att personuppgifter om sökande företag som är fysiska personer
måste behandlas av enskilda revisorer. Det kan utöver de uppgifter som
anges ovan bl.a. avse sökandens namn, personnummer och samordningsnummer. I ansökningsförfarandet och i Skatteverkets verksamhet för
kontroll av stödet kommer myndigheten att behöva behandla ytterligare
uppgifter för att bedöma rätten till stöd. Skatteverket kommer t.ex. att
behöva samköra uppgifter i ansökningar som läggs in i beskattningsdatabasen mot beskattningsuppgifter i denna databas för att kunna välja ut
de företag för manuell bedömning där det bedöms föreligga hög risk för
att stöd kommer att tillgodoföras eller har tillgodoförts på felaktiga
grunder.
Det står mot den angivna bakgrunden klart att förslaget ger upphov till
en sådan personuppgiftsbehandling hos revisorer och Skatteverket som
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
nedan kallad EU:s dataskyddsförordning. EU:s dataskyddsförordning är i
alla delar bindande och direkt tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer
och ska tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Förordningen utgör den
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. För Skatteverkets personuppgiftsbehandling i beskattningsverksamheten finns lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som innehåller bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen.

Behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Enligt 1 kap. 1 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet är lagens tillämpningsområde behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen
(1991:1047) om sjuklön, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Förutom vid behandling
av personuppgifter om enskilda personer gäller vissa bestämmelser i lagen
även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Inom
lagens tillämpningsområde faller även viss verksamhet som åligger
Skatteverket men som inte utgör ett led i beskattningsförfarandet. Exempel
på det är Skatteverkets åligganden att pröva godkännande av upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt och att utöva tillsyn över
efterlevnaden av bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622) rörande
försäljning (se prop. 2000/01:33 s. 124 och 197).
I 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet anges för vilka ändamål uppgifter får behandlas enligt
den lagen. För att täcka in de ovan nämnda åliggandena, som ligger lite
vid sidan av den egentliga beskattningsverksamheten, har som ett särskilt
ändamål angivits tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och
annan liknande prövning (1 kap. 4 § 5, jfr prop. 2000/01:33 s. 124). I
2 kap. lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet finns bestämmelser om den s.k. beskattningsdatabasen. I
beskattningsdatabasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas
av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får
behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende (2 kap. 2 §). I
2 kap. 3 § första och andra styckena anges vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen. Bland annat får det behandlas uppgifter om
fysiska och juridiska personers identitet, med vilket avses bl.a. namn och
person-, samordnings- eller organisationsnummer. Vidare får behandlas
uppgift om registrering för skatter och avgifter, vilket inbegriper
registrering som arbetsgivare, yrkanden och grunder i ett ärende samt
beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende (jfr prop.
2000/01:33 s. 200 f.). Även uppgifter som behövs för handläggning enligt
lagen om stöd vid korttidsarbete får behandlas i beskattningsdatabasen
(2 kap. 3 § första stycket 13). I 2 kap. 3 § tredje stycket anges att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som
får behandlas i databasen enligt första stycket. Sådana bestämmelser finns
i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet. I lagen regleras också Skatteverkets behandling
av sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning och uppgifter om lagöverträdelser. Sådana uppgifter får
behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det (1 kap. 7 §). Behandlingen av känsliga
uppgifter i s.k. elektroniska handlingar i beskattningsdatabasen regleras i
en särskild bestämmelse på följande sätt. En handling som har kommit in
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i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla – dvs. behöver inte
rensas från – sådana känsliga uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En inom
myndigheten upprättad handling får behandlas i databasen och får
innehålla sådana känsliga uppgifter om de är nödvändiga för handläggningen (2 kap. 4 §, jfr prop. 2000/01:33 s. 201 och 350).
Behandlingen av uppgifter i ärenden om omställningsstöd
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Behandling hos enskilda (i detta fall revisorer som upprättar revisorsintyg)
av personuppgifter bedöms ha rättslig grund på det sätt som krävs enligt
artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning. Den rättsliga grunden för behandlingen hos revisorerna i detta fall är i första hand att den är nödvändig för
att fullgöra en rättslig förpliktelse på det sätt som anges i artikel 6.1 c i
dataskyddsförordningen. Den aktuella grunden för behandlingen är
fastställd i den nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden och syftet med
behandlingen framgår av förslaget till lag och förordning om
omställningsstöd. De uppgifter som kommer att behandlas är inte sådana
känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen hos revisorerna är mot denna bakgrund förenlig
med dataskyddsförordningen.
När en elektronisk ansökan har getts in till Skatteverket behöver myndigheten behandla personuppgifterna i beskattningsdatabasen. Den rättsliga grunden för behandlingen hos Skatteverket är i första hand att den är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i EU:s
dataskyddsförordning). Den aktuella grunden för behandlingen är fastställd i den nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i
dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden är fastställd i förslaget till
lag och förordning om omställningsstöd. De uppgifter som kommer att
behandlas är inte sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i
EU:s dataskyddsförordning.
Med uttrycket beskattningsverksamhet avses i lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet även verksamhet som
åligger Skatteverket men som inte utgör ett led i beskattningsförfaranden,
t.ex. tillsynsverksamhet enligt alkohollagen. Det är svårt att likna hanteringen av omställningsstöd vid något av Skatteverkets övriga åligganden, med undantag för hanteringen av stöd vid korttidsarbete. Skatteverkets handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete anges
uttryckligen i bestämmelsen om tillämpningsområdet för lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Mot
denna bakgrund bör Skatteverkets handläggning enligt lagen om omställningsstöd också uttryckligen anges i bestämmelsen om lagens tillämpningsområde.
Även i fråga om ändamålen i 1 kap. 4 § lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet behöver Skatteverkets
insamling och övriga behandling av uppgifter om omställningsstöd
uttryckligen anges. Regeringen ansåg i samband med införandet av lagen
om stöd vid korttidsarbete att ärenden om stöd vid korttidsarbete faller in
under punkt 5 (tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan
liknande prövning). Det finns tydliga likheter mellan korttidsstöd och

omställningsstöd – det rör sig i båda fallen om regleringar som avser Prop. 2019/20:181
bestämmande, utbetalning och återbetalning av statligt stöd samt olika
bestämmelser om kontroll av stödet. Det kan därför ifrågasättas om inte
den behandling av uppgifter som den föreslagna lagen om omställningsstöd ger upphov till också omfattas av det angivna ändamålet. En av
grundprinciperna med den nya regleringen om dataskydd som gäller sedan
den 25 maj 2018 är att personuppgiftsbehandling ska ske på ett öppet sätt
i förhållande till den registrerade (se artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen). Med hänsyn till detta krav på tydlighet och att hanteringen
av både stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd skiljer sig från
Skatteverkets övriga åligganden görs bedömningen att det bör införas en
ny ändamålsbestämmelse i 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet som anger att uppgifter får
behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket
för handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete och lagen om
omställningsstöd.
Riksdagen har antagit regeringens proposition Genomförande av EU:s
direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (prop. 2019/20:74, bet.
2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292) som innehåller förslag till ändringar i
1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, som ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. För
att den ändring av ändamålen som nu föreslås ska gälla även efter att
regeringen sätter den av riksdagen nyligen beslutade lagen (2020:435) om
ändring i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i kraft, krävs att motsvarande ändring görs i 1 kap. 4 § i den
lagen.
Det bedöms att Skatteverket har motsvarande möjlighet enligt lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att
behandla uppgifter för att få fram ett urval av kontrollobjekt vid handläggning enligt lagen om omställningsstöd och lagen om stöd vid
korttidsarbete som gäller för beskattningsverksamheten i övrigt. Det finns
stöd för sådan behandling i 1 kap. 4 § 4, som avser ändamålen revision och
annan analys- eller kontrollverksamhet. Av förarbetena till den bestämmelsen framgår att Skatteverket som en förberedande åtgärd inför
revisioner eller andra kontroller med hjälp av dataprogram tar fram olika
riskprofiler, dvs. analyser av vilka skattesubjekt som ska granskas (se
prop. 2000/01:33 s. 123). Denna ändamålsbestämmelse anses således även
ge stöd för motsvarande behandling vid Skatteverkets hantering av stöd
vid korttidsarbete och omställningsstöd.
För att säkerställa att de uppgifter som Skatteverket kommer att behöva
behandla i samband med hanteringen av ärenden om omställningsstöd får
behandlas i beskattningsdatabasen, föreslås att 2 kap. 3 § lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet kompletteras. Ett tillägg föreslås i första stycket som innebär att uppgifter som
behövs för handläggning enligt lagen om omställningsstöd får behandlas i
databasen. De uppgifter som Skatteverket kommer att behöva behandla
med anledning av förslaget till reglering om omställningsstöd är därmed
tillåten enligt lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
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I Skatteverkets hantering av omställningsstöd är möjligheten att få fram
ett lämpligt urval av företag för kontroll av avgörande betydelse liksom att
det finns goda förutsättningar att utföra kontroll i ärenden om omställningsstöd. Skatteverket kommer därför att behöva samköra uppgifter i
ansökningarna om stöd som läggs in i beskattningsdatabasen mot beskattningsuppgifter i databasen för att kunna välja ut de företag för manuell
bedömning där det bedöms föreligga hög risk för att stöd kommer att
tillgodoföras eller har tillgodoförts på felaktiga grunder. Det behöver t.ex.
göras samkörningar för att kontrollera uppgifter i ansökan om omställningsstöd om bl.a. minskad nettoomsättning mot uppgifter i företagets
inkomst- och skattedeklaration. En allmän dataskyddsrättslig princip är att
personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål. Enligt den s.k. finalitetsprincipen får uppgifterna inte
senare behandlas för något annat ändamål som är oförenligt med
insamlingsändamålen. Dessa principer följer av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Den som lämnar uppgifter till Skatteverket för beskattningsändamål i t.ex. inkomstdeklarationen måste kunna räkna med att sådana
uppgifter sedan kan komma att användas för andra ändamål såsom för
kontroll av olika förmåner och stöd. I detta fall är flera av de uppgifter som
lämnats för beskattningsändamål relevanta för Skatteverkets kontroll och
för att välja ut kontrollobjekt vid myndighetens hantering av omställningsstöd. Bedömningen görs att sådan behandling av uppgifterna i
beskattningsdatabasen är förenlig med de ändamål för vilka uppgifterna
samlats in. Av artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen följer dock att det
endast är sådana uppgifter som är adekvata och relevanta och inte för
omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas, som får
behandlas (jfr regeringens bedömning i prop. 2013/14:1 s. 377.)
Det eventuella integritetsintrång som personuppgiftsbehandlingen
medför för de enskilda näringsidkare som ansöker om stöd och andra
enskilda personer bedöms stå i proportion till ändamålet att införa ett
omställningsstöd i syftet att kompensera företag som drabbats av stora
omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Sammanfattningsvis föreslås att lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet ska kompletteras med en uttrycklig
reglering om att behandlingen av personuppgifter vid handläggning enligt
lagen om omställningsstöd omfattas av lagens tillämpningsområde, att
uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos
Skatteverket för handläggning enligt lagen om omställningsstöd och lagen
om stöd vid korttidsarbete samt att de uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen om omställningsstöd får behandlas i beskattningsdatabasen. Därutöver föreslås en lagändring av författningstekniska skäl.
Regeringen avser att göra vissa ändringar i förordningsform för att
personuppgiftsbehandlingen som förslaget till ny lag om omställningsstöd
ger upphov till hos Skatteverket ska vara tillåten.
Frågor om bevarande och gallring
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Europeiska kommissionen väntas som tidigare angetts fatta beslut i
ärendet i sådan tid att riksdagen kan beakta det vid handläggningen av
förslaget. Av 12 a § lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska
unionens statsstödsregler framgår att den som genomför en stödåtgärd som

godkänts av kommissionen ska i den omfattning som kommissionen Prop. 2019/20:181
bestämt lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden (punkt 1) och föra register över stödåtgärden (punkt 2).
Kommissionens beslut innehåller ett krav på att i minst tio år från den dag
då stödet beviljades föra detaljerade register med den information och de
styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor för
förenlighet med den inre marknaden är uppfyllda.
I lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet finns bestämmelser om gallring. Enligt 2 kap. 11 § ska uppgifter
och handlingar i beskattningsdatabasen, om inget annat anges i 12 §,
gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna och handlingarna kan hänföras till gick ut. I
2 kap. 12 § anges bl.a. att uppgifter och handlingar som avser revision ska
gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades. Av
2 kap. 13 § samma lag följer att regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer kan meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar ska
bevaras längre tid än som anges i 11 och 12 §§.
Med anledning av Skatteverkets ifrågasättande av om bestämmelsen i
2 kap. 11 § är tillämplig på ärenden om omställningsstöd konstaterar
regeringen att omställningsstöd som utgångspunkt är skattepliktigt och
enligt huvudregeln ska tas upp det beskattningsår som stödet beslutas och
i annat fall det föregående beskattningsåret (se avsnitt 5.3). Det finns
således en tydlig koppling till ett visst beskattningsår. I de fall stöd inte
beviljas eller ett företag inte är skattskyldigt för stödet, får företaget anses
ha ansökt om stöd för det beskattningsår som beslutet fattas. Regeringen
bedömer mot denna bakgrund att bestämmelsen i 2 kap. 11 § är tillämplig.
I förordningen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet finns dock bestämmelser om att uppgifter eller handlingar
skall bevaras under längre tid än som anges i 2 kap. 11 och 12 §§. Av 19 §
andra stycket förordningen framgår att uppgifter och handlingar som
omfattas av 12 a § första stycket 2 lagen om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler ska gallras elva år efter utgången av det
kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Bestämmelsen uppfyller
de krav på bevarande av de aktuella uppgifterna och handlingarna som
enligt beslutet om statsstödsgodkännande kommer att gälla för ärenden om
omställningsstöd. Någon ny gallringsbestämmelse i lagen om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet behöver alltså inte
införas. Regeringen ser inte heller något behov av att ta ställning till om
uppgifter och handlingar om omställningsstöd ska bevaras längre med
anledning av Riksarkivets rekommendationer, som är riktade till statliga
myndigheter, att bevara handlingar som innehåller uppgifter som belyser
hur pandemin påverkar verksamheten, vilket Skatteverket har efterfrågat.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 1 och 4 §§ och 2 kap. 3 § lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt i 1 kap. 4 § lagen (2020:435) om ändring i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
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7.10

Sekretessfrågor

Regeringens bedömning: Sekretess till skydd för enskild bör gälla i
Skatteverkets verksamhet som består i handläggning av stöd enligt den
föreslagna lagen om omställningsstöd.
Någon ny sekretessbestämmelse behöver inte införas i offentlighetsoch sekretesslagen.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Fastighetsägarna Sverige anser att uppgifter om
hyresvillkor och eventuella hyresrabatter ska omfattas av sekretess hos
Skatteverket oavsett om sekretess åberopas av den som ansöker om
omställningsstöd.
Skälen för regeringens bedömning
Allmänt om sekretess
I det allmännas verksamhet gäller sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, samt enligt offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641), förkortad OSF. Med sekretess avses
enligt 3 kap. 1 § OSL förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.
Sekretess gäller som huvudregel inte bara i förhållande till enskilda utan
också mellan myndigheter och inom en myndighet, om det där finns olika
verksamhetsgrenar som är att betrakta som självständiga i förhållande till
varandra (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). Beroende på vilken typ av skaderekvisit
som används har den som gör bedömningen om en uppgift omfattas av
sekretess eller inte att pröva antingen om ett röjande av uppgiften kan antas
leda till viss skada (rakt skaderekvisit – presumtion för offentlighet) eller
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att viss skada uppkommer
(omvänt skaderekvisit – presumtion för sekretess). Sekretessen kan också
vara absolut. I sådana fall används inget skaderekvisit, utan uppgifterna
som är föremål för sekretess ska hemlighållas utan att någon skadeprövning sker. Genom användningen av skaderekvisit säkerställs att uppgifter inte beläggs med mer sekretess än vad som är oundgängligen nödvändigt för att skydda det intresse som föranlett bestämmelsen.
Behov av sekretess i ärenden enligt den nya lagen om omställningsstöd
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Omställningsstöd som lämnas enligt den föreslagna lagen finansieras av
allmänna medel och kommer att kunna omfatta stora belopp, upp till
150 miljoner kronor för ett företag. Det finns därför ett stort allmänt
intresse av insyn i dessa ärenden och det är viktigt att Skatteverket i
egenskap av handläggande myndighet arbetar så öppet och transparent
som möjligt. För att kunna fatta beslut kommer myndigheten framför allt
att behöva ta ställning till huruvida ett visst omsättningstapp har uppkommit för det sökande företaget mellan vissa tidsperioder. De uppgifter
som bl.a. kommer att behöva hanteras i de enskilda ärendena avser
uppgifter som inte framgår av t.ex. årsredovisningar, utan behöver hämtas
in från affärsredovisning, dvs. uppgifter på kontonivå. Bland annat behövs
uppgifter om försäkringskostnad, royalties och fasta kostnader. Dessa

uppgifter är inte offentliga och kan inte erhållas från Bolagsverket. Det Prop. 2019/20:181
kan konstateras att det typiskt sett inte handlar om några känsliga uppgifter
för de företag som ansöker om omställningsstödet. Det kan dock förekomma att de handlingar och uppgifter som Skatteverket tar del av i
samband med handläggningen av ärenden om omställningsstöd innehåller
sådana uppgifter om enskilda där det finns ett behov av att uppgifterna
skyddas av sekretess. Som Fastighetsägarna Sverige anför kan t.ex.
hyresvillkor och lämnade hyresrabatter i vissa fall vara sådana uppgifter
om affärs- eller driftförhållanden som behöver omfattas av sekretess hos
Skatteverket.
Enligt 30 kap. 23 § OSL gäller sekretess, i den utsträckning regeringen
meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som
består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller
stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet
eller näringslivet i övrigt för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att
den enskilde lider skada om uppgiften röjs (punkt 1) och för uppgift om
andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet (punkt 2). Bestämmelsen omfattar således både
uppgifter om den som är föremål för myndighetens verksamhet och uppgifter om tredjeman vars förhållanden är berörda. För uppgift i en allmän
handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Föreskrifter om när sekretess
enligt denna paragraf ska gälla finns i 9 § OSF och bilagan till OSF.
En möjlighet att tillgodose behovet av sekretesskydd är att regeringen i
förordning föreskriver att sekretessen enligt 30 kap. 23 § OSL ska gälla
också för Skatteverkets verksamhet som består i att handlägga stöd enligt
den nya lagen. I ärenden om omställningsstöd kommer vissa uppgifter att
inhämtas i kontrollsyfte från den sedvanliga beskattningsverksamheten där
uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden omfattas
av absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § första och andra stycket samt
27 kap. 2 § första stycket OSL. Det kan t.ex. vara fråga om att uppgifter i
det ansökande företagets inkomst- och skattedeklaration inhämtas för att
kommuniceras med företaget, eftersom de tyder på att uppgifter i ansökan
om omställningsstöd om minskad nettoomsättning kan vara felaktiga.
Sådana uppgifter kommer således att omfattas av en svagare sekretess i
ärenden om omställningsstöd i den utsträckning sekretess kommer att gälla
med ett rakt skaderekvisit enligt 30 kap. 23 § första stycket 1 OSL. Att
uppgifterna omfattas av absolut sekretess i beskattningsverksamheten har
huvudsakligen motiverats av hänsyn till den enskildes integritet. Den
skattskyldiges långtgående plikt att lämna uppgifter om sina förhållanden
till Skatteverket har ansetts ge särskild tyngd åt skyddsaspekten (prop.
1979/80:2 Del. A s. 256). Någon sådan utgångspunkt för avvägningen
mellan insynsintresset och skyddsintresset kan inte göras gällande för uppgifter i ärenden om omställningsstöd, som utgör ett statligt stöd som efter
ett ansökningsförfarande ges till företag i syfte att kompensera dem som
drabbats av stora omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19 (jfr prop. 2013/14:1 s. 379). Att låta uppgifter om enskilds affärsoch driftförhållanden i ärenden om omställningsstöd i andra fall än då de
behandlas i beskattningsdatabasen (se nedan) omfattas av absolut
sekretess bedöms inte vara motiverat. Med hänsyn till karaktären av de
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uppgifter som avses hanteras i ärenden om omställningsstöd, görs
sammantaget bedömningen att den i 30 kap. 23 § OSL föreskrivna
sekretessen utgör en lämplig avvägning mellan skyddsintresset och
insynsintresset.
Regeringen anser således att behovet av sekretess för känsliga uppgifter
som kan förekomma i ärenden enligt lagen om omställningsstöd kan
tillgodoses genom att 30 kap. 23 § OSL görs tillämplig på Skatteverkets
nya verksamhet som avser omställningsstöd genom en ändring i
offentlighets- och sekretessförordningen. Någon ny sekretessbestämmelse
behöver alltså inte föras in i offentlighets- och sekretesslagen. Här kan
också nämnas att sekretess enligt regeringens uppfattning av insynsskäl
inte bör gälla för beslut om omställningsstöd eller beslut om återkrav av
omställningsstöd.
Det kan tilläggas att det i avsnitt 7.9 föreslås att de uppgifter som behövs
för handläggning enligt den föreslagna lagen om omställningsstöd ska få
behandlas i beskattningsdatabasen. Bland annat kommer ansökningar om
omställningsstöd att läggas in i beskattningsdatabasen. Därmed aktualiseras 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL. Enligt denna bestämmelse gäller
absolut sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.
Inhämtande av uppgifter i kontrollsyfte
Det är av stor vikt att Skatteverket kan kontrollera de uppgifter som lämnas
i ansökningar om omställningsstöd för att säkerställa att de är korrekta. I
8–14 §§ förslaget till lag om omställningsstöd anges mot denna bakgrund
ett stort antal olika kontrollmöjligheter. Skatteverket måste därutöver ha
andra möjligheter att bl.a. kontrollera att den sökande är godkänd för Fskatt, inte har skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning och att sökanden inte har näringsförbud (2 § förslaget till lag om omställningsstöd och 7 § i promemorians
förslag till förordning om omställningsstöd). Uppgifter om näringsförbud
finns i näringsförbudsregistret hos Bolagsverket medan övriga nämnda
uppgifter finns hos Skatteverket. De uppgifter som finns i näringsförbudsregistret är offentliga (jfr 15 § förordningen [2014:936] om
näringsförbud). Någon sekretessbrytande reglering bedöms därför inte
behövas för att Skatteverket ska kunna hämta in uppgifter om
näringsförbud. Vad gäller uppgifterna hos Skatteverket rör det sig om
sådana uppgifter som redan finns i beskattningsverksamheten. Några
sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning till stöd för ett
utlämnande av uppgifterna till Skatteverkets verksamhet som avser
omställningsstöd bedöms således inte behövas.
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Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
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Regeringens förslag: Den nya lagen om omställningsstöd och övriga
lagändringar ska träda i kraft den 22 juni 2020.
Promemorians förslag överensstämmer inte med regeringens. I
promemorian föreslås att den nya lagen och övriga lagändringar ska träda
i kraft den 1 juli 2020.
Remissinstanserna: Flera remissinstanser bl.a. Företagarna, och
Svensk Handel anser att de nya reglerna om omställningsstöd bör träda i
kraft tidigare.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen instämmer i remissinstansernas synpunkt att omställningsstödet bör träda i kraft så snart som
möjligt. Det är viktigt att företag som drabbats av ett stort omsättningstapp
så fort som möjligt har möjlighet att ansöka om stödet. Den nya lagen om
omställningsstöd och övriga lagändringar bör därför träda i kraft redan den
22 juni 2020. Skatteverket kommer därefter ha möjlighet att pröva ansökningar om omställningsstöd. Förslagen kräver inte några övergångsbestämmelser.

9

Konsekvensanalys

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som
bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De
närmre förutsättningarna för omställningsstödet kommer att framgå av
förordning. I detta avsnitt har regeringen i dessa delar utgått från förslagen
i den remitterade promemorian.
Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från
att yttra sig. Företagarna anför i sitt remissvar att de har förståelse för att
en fullödig konsekvensanalys inte kan göras eftersom covid-19-krisen är
pågående och inte fullt ut går att bedöma. De anser trots detta att vissa
delar av konsekvensanalysen är bristfälliga. Företagarna anser att en brist
är att det inte gjorts någon konsekvensanalys av begränsningen av möjligheten att lämna utdelning till aktieägare i företag som mottar omställningsstöd. Det kan enligt Företagarna komma att ha påtagliga effekter på
investeringsklimatet i Sverige. Vidare anser företagarna att gränsdragningarna avseende omsättningsgräns, fasta kostnader, omfattade
månader m.m. påverkar mindre företags överlevnadsmöjligheter borde
analyseras. Företagarna menar också att konsekvensanalys saknas av
centrala rättssäkerhetsaspekter av förslagen, bl.a. vad gäller beviskrav,
bevisbörda och tolkning av bärande rekvisit.
Begränsningen av möjligheterna till utdelning är motiverad utifrån syftet
med omställningsstödet, som är att hjälpa företag som tappat en stor del
av omsättningen att täcka sina fasta kostnader. Omställningsstödet är
således avsett att användas i företagets verksamhet, inte för värdeöver-
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föring till aktieägare eller medlemmar. När det gäller investeringsklimatet
delar inte regeringen uppfattningen att begränsningen av möjligheterna till
utdelning har en påtaglig effekt. Begränsningen av möjligheterna till
utdelning är en följd av de särskilda insatser som görs för att hjälpa företag
igenom den period av ekonomisk nedgång som utlösts av viruspandemin.
Den ekonomiska nedgången i sig påverkar troligen möjligheterna och
viljan att investera i betydligt högre grad än de insatser som görs för att
underlätta för företagen att överbrygga denna period.
När det gäller de kostnader som stödet är avsett att täcka, och de tidsperioder som det avser, bedömer regeringen att de mindre företagen har
samma möjligheter som andra företag att få hjälp av stödet.
När det gäller rättssäkerhetsaspekter har en avvägning gjorts utifrån
grundläggande rättsliga principer. När det gäller beviskrav och bevisbörda
för de grundläggande förutsättningarna för stöd ligger bevisbördan hos det
sökande företaget.

9.1

Syfte och alternativa lösningar

Syftet med förslaget är att kompensera företag som drabbats av stora
omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Förslaget bedöms vara ett effektivt sätt att underlätta för företag som
kortfristigt har problem med att täcka sina fasta kostnader. Med stödet får
dessa företag bättre möjligheter att ställa om till de förutsättningar som
gäller under pandemin. Om förslaget inte genomförs finns en risk att
företag som i grunden är livskraftiga tvingas lägga ner sin verksamhet eller
minska antalet anställda på grund av att inkomsterna inte täcker de fasta
kostnaderna.

9.2

Offentligfinansiella effekter

I tabell 1 redovisas översiktligt de företag som är aktuella för omställningsstödet. Tabellen bygger på statistik från databasen FRIDA. Det finns
sammanlagt ca 1,2 miljoner företag i Sverige, vilka bedrivs som aktiebolag, handelsbolag eller enskild näringsverksamhet. Till dessa ska läggas
cirka 8 000 ideella föreningar och stiftelser som bedriver näringsverksamhet. Cirka 320 000 företag har noll omsättning, vilket avgränsar antalet
företag till ca 880 000 stycken. Enligt den remitterade promemorian ska
en omsättningsgräns på 250 000 kronor per år gälla för att ett företag ska
kunna ansöka om och beviljas omställningsstöd. Denna gräns begränsar
antalet företag till ca 500 000 stycken och definierar den population som
är utgångspunkten för de offentligfinansiella beräkningarna.
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Tabell 9.1

Antal företag

Antal företag som bedöms kunna ansöka om och beviljas
omställningsstöd vid en gräns på 30 procent i
omsättningstapp
Avgränsning

Ca 1 200 000

Ca 880 000

Ca 500 000

Ca 180 000

Ingen
Utesluter de som
redovisar noll,
omsättning.
Utesluter de som
har en årlig
omsättning
under 250 000
kr.
Antal företag
med
omsättningstapp
större än 30 %

Prop. 2019/20:181

Kommentar
Hela ekonomin påverkas av Coronakrisen, men
alla företag föreslås inte kvalificera till
omställningsstöd.

Bör inte vara aktuella för omställningsstöd.

Det är denna population som är utgångspunkten
för de offentligfinansiella beräkningarna.
De branscher som bedöms påverkas mest är
hotell- och restaurang, transport, resor,
detaljhandel exkl. livsmedel samt kultur- och
nöjesbranschen.

Källor: FRIDA och egna beräkningar.

För att kunna få omställningsstöd ska ett företag enligt den remitterade
promemorian ha tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och
april 2020 jämfört med samma period 2019. Omställningsstöd ges därefter
med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader.
Andelen beräknas som 75 procent av företagets procentuella omsättningstapp. Stödet kan dock högst vara 150 miljoner kronor.
De offentligfinansiella beräkningarna bygger på antaganden om hur
många företag som förväntas tappa minst 30 procent av sin omsättning och
hur stort det genomsnittliga bortfallet är för dessa företag. Bedömning görs
på branschnivå (baserat på tvåsiffrig SNI-kod7) och bygger på en bedömning av det ekonomiska läget, löpande statistik och indikatorer över den
konjunkturella utvecklingen och uppgifter från Skatteverket.
Tillväxtanalys saknar ett resonemang om framtida utvärdering av den
föreslagna åtgärden och föreslår att Skatteverket får i uppdrag att lämna
uppgifter om skatteutgifter inom tillväxtpolitiken till MISS (Mikrodatabas
för statligt företagsstöd) för att säkra möjligheten till utvärdering.
Regeringen anser att det är angeläget att följa upp vidtagna åtgärder, inte
minst när det är fråga om åtgärder där stora summor av det allmännas
medel anslås. Det är därmed centralt att relevant information tillhandahålls
av statistikansvariga myndigheter. Det finns också anledning att följa upp
om de kontrollåtgärder som införts för att motverka missbruk av stödet har
avsedd effekt. Regeringen avser därför att göra en utvärdering av
regleringen när den varit i kraft en tid och därefter, om det visar sig finnas
behov av det, lämna förslag till lämpliga anpassningar av regelverket.
De ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19
är påtagliga i stora delar av den svenska ekonomin, men vissa branscher

7

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning.

99

Prop. 2019/20:181

är extra hårt drabbade. Exempel på sådana branscher är hotell- och
restaurangbranschen, resebranschen, transportsektorn, detaljhandeln
exklusive livsmedel samt kultur- och nöjesbranschen. I dessa branscher
antas att nästan alla företag har ett omsättningstapp i mars och april på
minst 30 procent, och att det genomsnittliga bortfallet av omsättningen i
dessa branscher är högt. Beräkningarna bygger vidare på att företag i
samtliga branscher kommer att få stöd. Men i de flesta branscher är
andelen företag som får stöd låg och det genomsnittliga omsättningsbortfallet måttligt. Sammantaget bedöms att ca 180 000 företag kommer
att få omställningsstöd, vilket är ca 35 procent av de ca 500 000 företag
som utgör populationen för stödet.
Omställningsstödet omfattar även ideella föreningar och trossamfund
som bedriver allmännyttig verksamhet och därför är skattebefriade. På
grund av att dessa organisationer är skattebefriade saknas uppgifter om
omfattningen på den allmännyttiga verksamheten i databasen FRIDA.
Därför görs i stället en separat uppskattning av i vilken omfattning
allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund kommer att omfattas av
omställningsstödet. Enligt SCB:s företagsregister fanns i november 2019
cirka 29 000 ideella föreningar och trossamfund. Enligt databasen FRIDA
redovisar cirka 6 000 ideella föreningar och trossamfund skattepliktiga
inkomster. Den verksamhet dessa bedriver betraktas som näringsverksamhet och innefattas därför i beräkningen ovan. Därmed återstår cirka
23 000 ideella föreningar och trossamfund som uteslutande bedriver
allmännyttig verksamhet som är skattebefriad. En mycket osäker uppskattning är att mellan en tiondel och en femtedel, dvs. mellan 2 300 och
4 600, av dessa kommer att vara berättigade till omställningsstöd. Det
genomsnittliga stödet för dessa uppskattas till cirka 30 000 kronor. Det
samlade omställningsstödet till ideella föreningar och trossamfund som
uteslutande bedriver allmännyttig verksamhet uppskattas därmed till
mellan 70 miljoner kronor och 140 miljoner kronor (2 300 x 30 000 respektive 4 600 x 30 000).
FRIDA-databaserna innehåller bl.a. taxerings- och SRU-data (Standardiserade RäkenskapsUtdrag) från Skatteverket. Med utgångspunkt i
dessa definieras de fasta kostnaderna för samtliga företag. Detta kombineras med antagandena om hur många företag i respektive bransch kvalificerar för omställningsstödet och hur stort det genomsnittliga bortfallet i
omsättning är för dessa företag. Den sammanlagda offentligfinansiella
effekten för omställningsstödet beräknas uppgå till 39 miljarder kronor
2020, se tabell 2. Eftersom åtgärden föreslås vara begränsad till två månader under 2020 uppstår ingen offentligfinansielleffekt under 2021 eller
därefter, utöver en försumbar förändring av statens ränteutgifter för statsskulden.
Tabell 9.2

Offentligfinansiell effekt av omställningsstöd
Miljarder kronor

Effekt av förslaget

100

2020

2021

2022

Varaktig
effekt

-39

0

0

0

Konjunkturinstitutet diskuterar i sitt remissvar den offentligfinansiella Prop. 2019/20:181
beräkningen och finner inte anledning att i grunden ifrågasätta den bedömning av de offentligfinansiella kostnaderna som redovisas i promemorian.
Myndigheten finner heller ingen anledning att motsäga sig bedömningen
att 180 000 företag kan vara berättigad till stöd, men betonar att det inte är
sannolikt att alla företag som är berättigade till stöd också söker stöd.
Konjunkturinstitutet efterfrågar dock större transparens när det gäller de
antaganden kring branschfördelning av berättigade som ligger till grund
för beräkningen i promemorian. Även ESV saknar en närmare redovisning
av beräkningen av de offentligfinansiella effekterna.
Den offentligfinansiella effekten är osäker även om grunduppgifterna
för företagen från FRIDA är av god kvalitet. Osäkerheten beror bl.a. på
antagandena om hur olika branscher påverkas i den rådande ekonomiska
situationen. Det kommer löpande ny statistik och information om hur
näringslivet påverkas till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Regeringen följer utvecklingen, men finner ingen anledning i dagsläget att
ändra de antagandena som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna bygger på det generella antagandet att 20 procent av samtliga
företag kommer att vara berättigade till stöd. I de branscher som drabbas
extra hårt antas andelen uppgå till 90 procent. Som Konjunkturinstitutet
framför är det inte säkert att alla som är berättigade till stöd också söker
stöd. Effekten av detta, liksom av skillnader inom och mellan olika branscher får dock anses rymmas inom den felmarginal som beräkningarna har.
Enligt Finansdepartementets beräkningskonventioner är de 39 miljarder
kronorna en offentligfinansiell bruttoeffekt, dvs. den direkta effekten på
den offentliga sektorns finansiella sparande till följd av en regeländring.
Vid beräkningen av offentligfinansiella effekter till följd av förändrade
skatte- och avgiftsregler beräknas i vissa fall även s.k. indirekta effekter.
Dessa uppstår om skatteändringen påverkar underlaget för andra skatter
eller offentliga utgifter och därigenom påverkar de offentliga finanserna.
Summan av bruttoeffekten och de indirekta effekterna utgör den offentligfinansiella nettoeffekten. De företag som får omställningsstöd ska ta upp
detta som en skattepliktig inkomst i inkomst av näringsverksamhet. Det
gör att skattebasen för företagens inkomstskatt ökar. I den utsträckning
som företagen redovisar ett positivt resultat 2020 kommer skatteintäkterna
från skatt på företagsvinster (från aktiebolagen) och kommunal och statlig
inkomstskatt (från delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare) att
öka. I den utsträckning företagen redovisar ett negativt resultat kommer de
förluster företagen kan rulla framför sig bli mindre. Detta påverkar
åtgärdens sammanlagda effekt på de offentliga finanserna, som därigenom
blir lägre än 39 miljarder kronor.

9.3

Effekter för företagen

9.3.1

Cirka 180 000 företag beräknas få
omställningsstöd

Förslaget gynnar företag som på grund av spridningen av det nya
coronaviruset drabbats av ekonomiska svårigheter och som uppfyller
kraven för omställningsstödet.
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Omställningsstödet kan ges till företag och allmännyttiga ideella
föreningar och stiftelser som har en omsättning som överstiger 250 000
kronor per år. Omsättningsgränsen gör att de allra minsta företagen, som
ofta är av hobby- eller bisysslekaraktär, inte omfattas av stödet. Som
tidigare framgått finns ca 500 000 företag som har en omsättning som
överstiger 250 000 kronor per år. Av dessa bedöms ca 180 000 företag ta
del av stödet. De flesta av dessa företag är små. Ca 90 procent har upp till
10 anställda och ca 7 procent har mellan 10 och 49 anställda. Resten har
fler än 50 anställda.
Omställningsstödet utgår som en andel av företagets fasta kostnader.
Andelen beräknas som 75 procent av företagets procentuella omsättningsminskning i mars och april 2020. Detta gäller för både små och stora
företag. Stödet kan inte överstiga 150 miljoner kronor per företag. Detta
takbelopp påverkar i huvudsak de största företagen som har höga fasta
kostnader och, om de slår i taket, inte får kompensation i samma utsträckning som mindre företag.
De ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset är
påtagliga i stora delar av den svenska ekonomin, och företag i alla
branscher bedöms få stöd. Vissa branscher har dock drabbats extra hårt
och stödet bedöms därför i störst utsträckning ges till företag inom hotelloch restaurangbranschen, transportsektorn, resebranschen, detaljhandeln
exklusive livsmedel, samt kultur och nöjesbranschen.
Syftet med omställningsstödet är att underlätta för företag som på kort
sikt har problem med att täcka sina fasta kostnader när intäkterna faller till
följd av spridningen av sjukdomen covid-19. På så sätt behöver företag
som i grunden är livskraftiga inte tvingas att lägga ner sin verksamhet eller
minska antalet anställda. Omställningsstödet kan beviljas om ett företags
omsättning i procentuella termer har fallit mer än 30 procent i mars och
april 2020. Detta tröskelvärde påverkar företagens konkurrensförhållanden. Ett företag som tappat strax under 30 procent av sin omsättning
behandlas i och med detta på ett annat sätt än det företag som tappat strax
över 30 procent, trots att deras situation i praktiken är relativt likartad.
Denna problematik finns oavsett vilket tröskelvärde som väljs. Nivån får
anses vara en lämplig avvägning, eftersom ett mindre omsättningstapp är
något som ett företag i normalfallet bör kunna hantera. Förslagets positiva
konsekvenser för företagssektorn bedöms överstiga den gränsproblematik
som ett tröskelvärde för med sig. Stödet kan sökas av företag i alla
branscher och organisationsformer, och påverkar därför inte konkurrensförhållandena mellan företag i denna dimension.
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund omfattas av
stödet förutsatt att de uppfyller villkoren. Om de är helt eller delvis
undantagna från skattskyldighet gäller dock inte kravet på godkännande
för F-skatt. Däremot behöver ideella föreningar ha ett organisationsnummer som är fastställt senast vid utgången av 2019 för att ha rätt till
omställningsstöd.
Reglerna är inte utformade på ett sätt som bedöms medföra att särskild
hänsyn behöver tas till små företag. Reglerna har en generell utformning
som innebär att den mängd information ett företag behöver lämna ökar
med verksamhetens omfattning. Det medför att mindre företag i de allra
flesta fall behöver lämna en mindre mängd information än större företag.

Företag som inte haft en omsättning under mars och april 2019 har enligt Prop. 2019/20:181
förslaget ingen referensmånad att hänvisa till. Dessa företag kommer
därmed inte kunna ta del av detta stöd eftersom de inte kan anses ha haft
en omsättningsminskning. Det innebär att nystartade företag som drabbats
av de ekonomiska följderna av nya coronaviruset kan hamna i en svårare
situation än företag som startat innan mars 2019.

9.3.2

Stödet bidrar till ett bättre fungerande näringsliv
under corona-pandemin

Företagen kan påverkas både direkt och indirekt av omställningsstödet. De
företag som berörs direkt är sådana som förlorat så mycket i omsättning
att de kvalificerar sig för omställningsstödet. Dessa företag får genom
stödet hjälp med att betala fasta kostnader som finns kvar oberoende av att
försäljningen minskat. Stödet kan även bidra till att företagen får bättre
förutsättningar att ställa om verksamheten efter de nya omständigheter
som råder under den uppkomna situationen. Eftersom stödet avser gångna
månader minskar också risken för missbruk.
Stödet kan även påverka en del företag indirekt, även om de själva inte
är mottagare av stödet. Att företag som tappat en stor del av sin omsättning
får hjälp att täcka sina fasta kostnader gör att samtliga företag i högre grad
än annars kan lita på att kunder och leverantörer kan uppfylla ingångna
avtal och andra förpliktelser. Stödet bidrar på detta sätt därmed till att
näringslivet i högre grad kan fungera på ett normalt sätt trots de svårigheter
corona-pandemin för med sig.
I tabell 3 beskrivs genom några exempel hur storleken på omställningsstödet beror på ett företags omsättningstapp och nivån på de fasta
kostnaderna. Företag 1 har ett omsättningstapp på 31 procent, som är
gränsen för att kunna få stöd, och har fasta kostnader på 500 000 kronor.
Omställningsstödet uppgår då till 116 250 kronor (0,75×0,31×500 000).
Företag 2 har ett omsättningstapp på 75 procent och fasta kostnader på
1 miljon kronor. Stödet för detta företag blir 562 500 kronor
(0,75×0,75×1 000 000). Företag 3 har ett omsättningstapp på 90 procent
och fasta kostnader på 300 miljoner kronor. Detta företag skulle utan
nivåbegränsningen på 150 miljoner kronor få ett stöd på 202 500 000
kronor (0,75×0,9×300 000 000), men i och med att taket för maximal
ersättning är 150 miljoner kronor uppgår stödet till detta belopp.
Tabell 9.3

Omställningsstödet vid olika nivåer på omsättningstapp och
fasta kostnader
Fasta kostnader i kronor (exkl.
lönekostnader)

Omsättningstapp

Stöd i kronor

500 000
1 miljon
300 miljoner

31%
75%
90%

116 250
562 500
150 miljoner

Företag 1
Företag 2
Företag 3
Källa: Egna beräkningar.
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9.3.3

De administrativa kostnaderna beror på
företagens storlek och nivån på stödet

Företagarna anför i sitt remissvar att tidsåtgången för rapportering sannolikt är underskattad. I synnerhet med tanke på att ansökningsperioden
infaller under sommarmånaderna är det troligt att förfaranden tar längre
tid än vanligt.
För att få del av omställningsstödet måste en ansökan lämnas in till
Skatteverket. Ansökan lämnas elektroniskt och ska innehålla uppgifter om
omsättning i mars och april 2020 respektive 2019 samt uppgifter om de
fasta kostnader som stödet avser. Många företag kan också behöva lämna
ytterligare uppgifter, såsom försäkringsersättning eller annat statligt stöd
för förlorad omsättning samt uppgifter om vinstutdelning eller återköp av
egna aktier. Företag som ingår i en koncern måste även lämna vissa
uppgifter om andra koncernföretag. För företag som det senaste räkenskapsåret redovisat en förlust, före finansiella poster, tillkommer ytterligare några uppgifter och beräkningar. Dessa företag måste göra en
beräkning av bruttovinsten för perioderna mars och april 2019 respektive
2020. Om omställningsstödet överstiger 100 000 kronor är ett krav att
uppgifterna intygas av revisor.
Företagens kostnader består av den tid som får läggas på att samla in den
information som krävs, att sammanställa den i en ansökan, följa och
eventuellt komplettera ärendet samt i förekommande fall de direkta
kostnaderna för intyg från revisor.
Tidsåtgången för att samla in nödvändig information och att
sammanställa den i ansökan till Skatteverket är svår att bedöma. Det bör
dock vara stor skillnad i tidsåtgång mellan olika företag. För ett mindre
företag som endast behöver lämna uppgifter om minskad omsättning och
fasta kostnader bör tidsåtgången vara begränsad. För företag som ingår i
en koncern och där det finns ytterligare information som är relevant för
omställningsstödet är det troligt att sammanställningen fordrar flera
timmars arbete. Större företag har dock i allmänhet större möjligheter att
avsätta sådan tid. Även företag som redovisat en förlust föregående
räkenskapsår behöver avsätta flera timmars arbete. Dessa företag måste
göra en beräkning av bruttoresultatet mars och april 2019 respektive 2020.
En beräkning som innefattar att utgifter för sålda varor och tjänster
periodiseras. Andelen företag som behöver göra en särskild beräkning av
bruttoresultatet uppskattas till 20 procent, vilket motsvarar cirka 36 000
(20 procent av 180 000).
Med beaktande av de stora inbördes skillnaderna i den grupp företag
som är berättigade till stöd, uppskattas tidsåtgången för att uppfylla kraven
i ansökan uppgå till mellan 1 timme och 6 timmar.
Den genomsnittliga timkostnaden beräknas i enlighet med Tillväxtverkets rekommendation8. Bedömningen är att en jurist eller kvalificerad
ekonom utför den informationsinsamling och sammanställning som är
nödvändig för en komplett ansökan. Den genomsnittliga månadslönen för
en affärs- och företagsjurist uppgår enligt SCB:s statistik över genomsnittlig månadslön 2017 till 56 100 kronor. Enligt Tillväxtverket ska den
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genomsnittliga månadslönen multipliceras med schablonvärdet 1,84 som Prop. 2019/20:181
inkluderar semesterersättning, arbetsgivaravgifter och en overheadkostnad. Om det antas att tiden för den löpande hanteringen varierar
mellan 1 timme och 6 timmar för alla företag, motsvarar kostnaden mellan
1/160 och 6/160 av en genomsnittlig månadslön. Kostnaden för en
ansökan kan därmed beräknas till mellan 600 kronor (56 100 × 1,84 / 160
≈ 600) och 3 900 kronor (56 100 × 1,84 × 6 / 160 ≈ 3 900).
Det totala antalet företag som är berättigade att söka omställningsstöd
beräknas uppgå till ca 180 000 stycken. Den uppskattade tidsåtgången
bedöms för de allra flesta företag ligga inom tidsspannet 1 till 6 timmar.
Det är dock rimligt att utgå från att det är fler företag som ligger i den lägre
delen av tidsspannet än i det högre. En mycket grov uppskattning är att
den genomsnittliga tidsåtgången uppgår till 3 timmar. Den genomsnittliga
tidsåtgången bedöms vara högre än vad som uppskattades i promemorian.
Justeringen görs mot bakgrund dels av de synpunkter som lämnats i
Företagarnas remissvar, dels av att de tillkommande kraven för företag
som redovisar en nettoförlust för finansiella poster. Med den osäkerhet
som råder i denna uppskattning kan de samlade kostnaderna uppskattas till
ca 320 miljoner kronor ([180 000] × 600 × 3 ≈ 324 miljoner).
Utöver kostnaden i tid för att samla in relevant information och sammanställa den tillkommer kostnaden för revisorsintyg för företag vars stöd
överstiger 100 000 kronor. I promemorian uppskattades kostnaden för
revisorsintygen uppgå till mellan 10 000 och 40 000 kronor, beroende på
företagets storlek. Den sammanlagda kostnaden för intygen uppskattades
till 495 miljoner kronor. Revisorsinspektionen, FAR, Svenska Bankföreningen och Företagarna tar upp frågor relaterat till kostnaden för revisorsintyg och menar att kostnaderna var underskattade och att kraven kan bli
betungande för mindre företag. Huruvida kostnaden är underskattad är
svårt att bedöma. Den slutliga utformningen av kravet på revisorsintyg
kommer att fastställas i förordning.

9.4

Effekter för makroekonomin och
sysselsättningen

Omställningsstödet bedöms leda till att färre företag lägger ner sin
verksamhet jämfört med om stödet inte ges. Eftersom fler företag bedöms
överleva till följd av stödet bedöms det bidra till att färre personer förlorar
sina arbeten i följderna av spridningen av coronaviruset. För många
mindre företag kan stödet bidra till att de i högre grad har möjlighet att
behålla personalen under perioden som inkomstbortfallet varar. I
kombination med andra stödåtgärder bidrar stödet till att företag får bättre
förutsättningar att klara den period av ekonomiska påfrestningar som följer
av coronaviruset. Att färre personer förlorar sitt jobb bidrar också till att
hålla uppe hushållens konsumtion och den allmänna efterfrågan i ekonomin. I det perspektivet utgör åtgärden en del av de samlade ansträngningarna att förhindra en mer varaktig ökning av arbetslösheten.
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9.5

Effekter för enskilda

Det är i första hand två grupper av individer som bedöms gynnas av
förslaget. En grupp utgörs av ägare av företag som får omställningsstöd
och på så sätt kan undvika konkurs. En annan grupp utgörs av personer
som kan förväntas kunna bibehålla eller återgå till sysselsättning på grund
av att arbetsgivaren har fått omställningsstöd.
Stödet medför även att konsumenterna kan ta del av ett bredare utbud än
vad som hade varit fallet om verksamheter, som i grunden är livskraftiga,
hade tvingats lägga ner. Detta gäller särskilt utbudet inom de branscher
som antas drabbas särskilt hårt som hotell- och restaurangbranschen,
resebranschen, transportsektorn, detaljhandeln exklusive livsmedel samt
kultur- och nöjesbranschen.

9.6

Fördelningseffekter

Förslaget påverkar inkomstfördelningen dels genom effekten på företagsägarnas inkomster, dels genom effekten på de anställdas arbetsinkomster.
Ägare av företag som berörs av omställningsstödet gynnas i den utsträckning förslaget har en positiv effekt på företagens resultat. Ägandet av
denna typ av kapitaltillgångar är koncentrerat till personer i den övre delen
av inkomstfördelningen, vilket innebär att inkomstskillnaderna sannolikt
ökar jämfört med en situation utan omställningsstöd. Effekten på de
anställdas arbetsinkomster bedöms dock verka i motsatt riktning, dvs. leda
till minskade inkomstskillnader jämfört med en situation utan omställningsstöd. Givet att omställningsstödet medverkar till att färre förlorar sin
arbetsinkomst kommer förslaget att bidra till en jämnare fördelning av
arbetsinkomsterna i befolkningen jämfört med en situation utan
omställningsstöd. Effekten av omställningsstödet på företagsägarnas respektive de anställdas arbetsinkomster bedöms således påverka inkomstfördelningen i olika riktning, och den sammantagna effekten är därför
oklar. I den mån åtgärden bidrar till att förhindra en mer varaktig ökning
av arbetslösheten bedöms åtgärden ha en viss bestående effekt på
inkomstfördelningen.

9.7

Effekter för den ekonomiska jämställdheten

Kvinnor och män kan påverkas av förslaget såväl i egenskap av
företagsägare som i egenskap av anställda.
Förslaget är direkt riktat mot företag och gynnar därmed företagsägarna.
Eftersom män är överrepresenterade som företagare indikerar det att
förslaget, i detta avseende, kan komma att beröra män i högre utsträckning
än kvinnor. Detta bygger på information om fördelningen av ägandet
mellan män och kvinnor generellt. Det finns inget som tyder på
fördelningen av omställningsstödet mellan män och kvinnor avviker från
den könsmässiga fördelningen av ägandet.
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stödet bidra till att färre personer förlorar sina arbeten tillfälligt eller
permanent i följderna av spridningen av coronaviruset.
Sverige har en tydligt könssegregerad arbetsmarknad sett till sektorstillhörighet. Kvinnor arbetar i större utsträckning i den offentliga sektorn
och män i större utsträckning i den privata sektorn. Eftersom män är
överrepresenterade bland anställda i privat sektor indikerar det att
förslaget, även i detta avseende, kan komma att beröra män i högre
utsträckning än kvinnor.

9.8

Effekter för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

Förslagen om att införa straffbestämmelser avseende brott som riktar sig
mot omställningsstödet, att införa ett företrädaransvar för återkrav av
omställningsstöd och att ge Skatteverket omfattande kontrollmöjligheter
kan antas ha en viss preventiv effekt. Färre personer kan därmed förväntas
lämna oriktiga uppgifter när företag ansöker om stödet och fler förväntas
iaktta skyldigheten att lämna uppgifter om ändrade förhållanden än vad
som annars skulle ha varit fallet.

9.9

Effekter för offentlig sektor

Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen eller för kommunernas organisation och verksamhet. I den
utsträckning stödet ges till enskilda näringsidkare eller delägare i
handelsbolag påverkar stödet kommunernas skatteintäkter eftersom stödet
ska tas upp som en skattepliktig inkomst i inkomst av näringsverksamhet.
I den utsträckning omställningsstöd innebär att berörda företag bidrar till
fortsatt verksamhet bidrar det till att vidmakthålla den kommunala
sektorns skatteintäkter. Omställningsstödet bedöms vidare kunna innebära
stabilare sysselsättning.

9.10

Effekter för myndigheter och domstolar

Skatteverket föreslås bli den myndighet som prövar ansökningar om
omställningsstöd och utövar efterkontrollen av stödet. Totalt bedöms cirka
180 000 företag omfattas av omställningsstödet. Av dessa bedöms flertalet
ansöka om stödet. Förslaget om en utvidgad brottskatalog i lagen om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet innebär att Skatteverkets
kompetens kommer att kunna tillvaratas i större utsträckning i det
brottsbekämpande arbetet. Skatteverket kommer att få ökade kostnader för
hantering och kontroll av ansökningar, it-utveckling och informationsinsatser med anledning av förslagen. Kostnaderna uppskattas sammanlagt
till 150 000 000 kronor.
Skatteverkets beslut kommer att kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Det är i nuläget svårt att bedöma i vilken omfattning
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som måltillströmningen kommer att öka. Det finns skäl att utgå från att
endast ett mindre antal beslut om omställningsstöd kommer att överklagas.
Mot bakgrund av att det förutsätts en skyndsam handläggning i ett
inledande skede så att stödet snabbt kommer de sökande till del finns det
däremot anledning att tro att en större andel av besluten om återkrav
kommer att överklagas. Besluten om omställningsstöd och besluten om
återkrav bedöms sammanlagt uppgå till ca 500 mål i förvaltningsrätterna.
Därutöver tillkommer mål om t.ex. anstånd, betalningssäkring och
företrädaransvar. Dessa beräknas uppgå till ca 50 mål. I mål om t.ex.
företrädaransvar krävs inte prövningstillstånd i kammarrätten. Vidare hålls
muntlig förhandling i stor utsträckning. De allmänna förvaltningsdomstolarna kommer således att få ökade kostnader med anledning av förslagen som bedöms uppgå till 12 000 000 kr. Även de allmänna domstolarna förväntas få vissa ökade kostnader med anledning av förslaget om
införandet av nya straffbestämmelser.
I avsnitt 11.1. redovisar regeringen hur de ökade kostnaderna för Skatteverket ska finansieras. De ökade kostnaderna för de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska
ramar. Regeringen avser dock att noga följa utvecklingen av vilka effekter
som förslagen får för domstolarnas del.
Det kan vidare antas att ett antal beslut om återkrav av omställningsstöd
kommer att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Den
ökade kostnaden ryms inom myndighetens befintliga ekonomiska ramar.
Förslaget om införande av nya straffbestämmelser och en utvidgad
brottskatalog som täcker dessa förväntas innebära ett ökat ärendeinflöde
till åklagare. Förslaget bedöms även kunna medföra en begränsad
kostnadsökning för Kriminalvården. Dessa kostnader ska hanteras inom
befintliga ekonomiska ramar.

9.11

Förslagets förenlighet med EU-rätten

Vid utformningen av stöd till företag måste EU:s statsstödsregler särskilt
beaktas. Det föreslagna stödet utgör ett sådant statligt stöd som ska
anmälas i enlighet med EUF-fördraget. Stödet bedöms vara förenligt med
art 107.2.b i fördraget. Europeiska kommissionen väntas fatta beslut i
ärendet i sådan tid att riksdagen kan beakta det vid handläggningen av
förslaget.
Förslaget bedöms också vara förenligt med EU-rätten i övrigt.

9.12

Övriga effekter

Förslaget bedöms inte ha några effekter för miljön.
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10.1

Förslaget till lag om omställningsstöd

Prop. 2019/20:181

Omställningsstöd
1§
Av paragrafen framgår att lagen innehåller bestämmelser om ekonomiskt
stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till
följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd). Vad som
avses med företag anges inte närmare i lagen. Begreppet är vitt och
omfattar samtliga fysiska som juridiska personer som bedriver näringsverksamhet.
Övervägandena finns i avsnitt 5.1.
Vem har rätt till omställningsstöd
2§
Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka företag som har rätt till
omställningsstöd.
Av första stycket följer att ett företag som är en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för prövning av ansökan om omställningsstöd
bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, och som är godkänd för Fskatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Rekvisiten är
kumulativa, vilket innebär att båda förutsättningarna måste vara uppfyllda
vid prövningstillfället. Kravet på F-skatt gäller dock inte privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL eller juridiska personer som är undantagna
från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL, dvs. vissa ideella föreningar,
stiftelser och registrerade trossamfund.
Att den fysiska eller juridiska personen ska bedriva sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § IL förutsätter inte att
verksamheten också beskattas här. Det torde i praktiken dock endast vara
i rena undantagsfall som skattskyldighet inte föreligger för sådan näringsverksamhet som bedrivs i landet. Att stöd endast kan ges till begränsat
skattskyldiga som har ett fast driftställe i Sverige framgår av 3 § första
stycket 5, se kommentaren till den bestämmelsen. Att näringsverksamhet
ska bedrivas i Sverige innebär att det ska vara fråga om faktisk verksamhet
som bedrivs i landet. Detta innebär bl.a. att ett vilande aktiebolag inte
omfattas trots att ett sådant bolag alltid bedriver näringsverksamhet
enligt IL. Oberoende av var ett vilande aktiebolag är registrerat eller har
sitt säte kan det nämligen inte anses bedriva näringsverksamhet på en viss
geografisk plats.
Kravet på godkännande för F-skatt innebär ett faktiskt krav på
godkännande. Det är alltså inte tillräckligt att den fysiska eller juridiska
personen i och för sig uppfyller förutsättningarna för att beviljas Fskattsedel. Att godkännandet ska föreligga vid prövningstillfället innebär
dock att en sådan fysisk eller juridisk person har möjlighet att ansöka och
godkännas för F-skatt innan ansökan om omställningsstöd lämnas in.
Enligt andra stycket är ett krav för att ideella föreningar ska ha rätt till
omställningsstöd att de har ett organisationsnummer som fastställts senast
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vid utgången av 2019. Ideella föreningar som inte hade ett organisationsnummer vid denna tidpunkt har därmed inte rätt till omställningsstöd.
Kravet gäller oavsett om den ideella föreningen är undantagen från krav
på F-skatt eller inte.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Överväganden finns i avsnitt 5.2.
3§
I paragrafens första stycke anges vilka fysiska och juridiska personer som
inte har rätt till omställningsstöd även om de uppfyller villkoren i 2 §. Av
första punkten framgår att staten, regioner, kommuner och kommunalförbund inte har rätt till stöd och av andra punkten framgår att stöd inte
heller kan lämnas till företag över vilka sådana offentliga organ, var för
sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande
inflytande, om inte verksamheten som ett sådant företag bedriver avser
affärsverksamhet. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund ska
anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande, om de ensamma eller
tillsammans äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk
förening med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen
eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller
föreningen. De ska även anses utöva ett sådant inflytande om de har rätt
att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett
aktiebolag, en förening eller en stiftelse eller utgör samtliga obegränsat
ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Inflytande ska vidare anses vara
utövat av staten, regioner, kommuner och kommunalförbund om
inflytandet utövas av en juridisk person över vilken staten, regioner,
kommuner och kommunalförbund bestämmer. Undantaget från rätt till
stöd gäller inte om verksamheten som ett sådant företag bedriver avser
affärsverksamhet. Verksamhet som huvudsakligen är finansierad av
anslags- eller skattemedel, dvs. har mer än ca 75 procent offentlig
finansiering, utgör inte affärsverksamhet i denna mening. Att ett
rättssubjekt erhåller olika slag av stöd från det allmänna som är öppna för
andra företag – t.ex. stöd vid nystartsjobb – innebär inte att verksamheten
är finansierad av anslags- eller skattemedel.
Av tredje punkten framgår att stöd inte får lämnas till företag som vid
tidpunkten för prövningen av ansökan hör hemma i en stat eller
jurisdiktion som är upptagen i en förteckning över stater eller
jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som av medlemsstaterna
gemensamt eller inom ramen för Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke samarbetsvilliga
på skatteområdet.
Av fjärde punkten framgår att företag som ingår i samma intressegemenskap som ett företag som avses i tredje punkten inte har rätt till
omställningsstöd.
I femte punkten begränsas möjligheten för begränsat skattskyldiga enligt
inkomstskattelagen att få stöd. För att begränsat skattskyldiga ska kunna
få stöd krävs att de bedriver näringsverksamhet i Sverige från ett fast
driftställe i landet. Detta innebär att stödet i praktiken bara kan komma att
beviljas fysiska och juridiska personer som är skattskyldiga här för den
bedrivna näringsverksamheten.
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Enligt första punkten ska företag anses vara i intressegemenskap om
företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL.
Förenklat innebär årsredovisningslagens koncerndefinition att om ett
företag, moderföretaget, innehar mer än hälften av rösterna i en annan
juridisk person, dotterföretaget, så ingår företagen i samma koncern.
Detsamma gäller om ett företag äger andelar i den juridiska personen och
förfogar över mer än hälften av rösterna, har rätt att utse eller avsätta mer
än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller har rätt att ensamt utöva ett
bestämmande inflytande över denna. Alla fysiska och juridiska personer
som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, koncernredovisning eller delårsrapport kan vara moderföretag. Att koncernen ska
vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även
utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med
varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen. Av andra
punkten följer att företag ska anses vara i intressegemenskap om det
företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt, innehar
minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller om
ett av företagen har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.
Skattepliktigt näringsbidrag
4§
Paragrafen innehåller en bestämmelse som förtydligar och kompletterar
bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229, förkortad IL) avseende omställningsstödet. I första stycket
anges att omställningsstöd vid tillämpning av 29 kap. IL ska tas upp i sin
helhet det beskattningsår stödet beslutas. Detta innebär att företaget ska
beskattas för stödet i samband med beslutet, oavsett när stödet tas upp i
redovisningen. Av andra meningen framgår att detta dock inte gäller till
den del stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet
som företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § IL. Denna
bestämmelse kan bli tillämplig när företaget både bedriver verksamhet
som företaget är skattskyldigt för och verksamhet som företaget inte är
skattskyldigt för. I en sådan situation ska endast stöd som avser den
verksamhet som företaget är skattskyldigt för tas upp. Stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund kan – om vissa förutsättningar är
uppfyllda – bedriva näringsverksamhet som företaget inte är skattskyldigt
för enligt 7 kap. 3 § IL.
Ett undantag från huvudregeln att stödet ska tas upp när det beslutas
följer av den tredje meningen. Det innebär att den skattemässiga
intäktsredovisningen får tidigareläggas så att intäkten tas upp samma
beskattningsår som kostnaderna uppkommer. Detta gäller till den del
stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret.
För ett företag som har brutet räkenskapsår kan kostnaderna vara
hänförliga till ett räkenskapsår samtidigt som intäkten ska redovisas under
nästföljande räkenskapsår. Exempelvis kan ett företag som har ett
räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 ha stödberättigade kostnader
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under två räkenskapsår. Bestämmelsen innebär således att intäkten kan
fördelas under båda åren på ett sådant sätt att den motsvarar kostnaderna
för respektive år. Det är frivilligt för den skattskyldige att göra en sådan
fördelning i stället för att tillämpa huvudregeln. Om den skattskyldige så
önskar får intäkten således tas upp det år stödet beslutas i stället. Om detta
leder till att det beskattningsår som kostnaderna är hänförliga till uppvisar
ett skattemässigt underskott kan detta rullas framåt enligt de vanliga
reglerna i 40 kap. IL.
Eftersom paragrafen ska användas vid tillämpningen av 29 kap. IL har
termer och uttryck som används samma betydelse och tillämpningsområde
som i IL.
Av andra stycket framgår att om stödet återbetalas, ska det återbetalda
beloppet dras av. Detta motsvarar vad som normalt gäller för skattepliktiga
näringsbidrag enligt 29 kap. IL. Bara den del av stödet som har tagits upp
ska dras av.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.
Handläggningen av en ansökan om omställningsstöd
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5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en ansökan om omställningsstöd ska innehålla.
Av första stycket framgår att en ansökan om omställningsstöd prövas av
Skatteverket och vilka uppgifter en ansökan ska innehålla. Enligt
uppräkningen ska företaget lämna uppgift om nedgången i företagets
nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de
månader som stödet avser och nettoomsättningen för motsvarande period
närmast föregående år, vad nedgången i nettoomsättning beror på, om
företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster
för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 och de
fasta kostnader som ansökan avser. Företaget ska även till ansökan bifoga
ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd
revisor eller ett registrerat revisionsbolag för det fall det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor. Dessutom ska uppgifter
lämnas om försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska
beräknas på samt annat statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan
förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.
Slutligen ska de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna
fatta beslut om omställningsstöd lämnas.
Med rörelseresultat före finansiella poster avses normalt årets resultat
före skatter, bokslutsdispositioner, räntor och liknande intäkter och kostnader, nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
placeringar, och intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag,
gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse
i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.
Kravet på revisorsintyg, som ska vara upprättat av en auktoriserad eller
godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, avser att underlätta
Skatteverkets kontroll och bedömning av om förutsättningarna för att
bevilja stöd är uppfyllda. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter som
yttrandet från revisorn ska innehålla kommer att meddelas i förordning.
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ningsstöd ska lämnas på heder och samvete.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.1.2.
6§
Paragrafen reglerar ett företags anmälningsskyldighet till Skatteverket.
Av första stycket framgår att ett företag som ansökt om omställningsstöd
omgående ska anmäla till Skatteverket om de uppgifter som lämnats till
Skatteverket visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana
förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Sådana
situationer kan exempelvis vara om ett företag lämnat utdelning eller fått
försäkringsersättning i efterhand som ska minska omställningsstödet. En
annan situation kan vara då rätten till avdrag eller återbetalning av
ingående mervärdesskatt inte är beslutad vid tidpunkten för prövning av
ansökan om omställningsstöd. Ett ytterligare exempel kan vara om ett
beslut om omställningsstöd fattas före länsstyrelsens beslut om hyresrabatt. Vad som avses med att ett företag omgående ska anmäla uppgifter
kan variera beroende på vilken typ av uppgift det är fråga om. Tidpunkten
för när anmälningsskyldighet inträder när en domstol har utdömt skadestånd till ett företag bör t.ex. vara när domen vunnit laga kraft. Om
nedgången i nettoomsättning visar sig vara mindre än vad som uppgavs i
ansökan bör tidpunkten i stället vara när företaget insett felaktigheten. Om
företaget har fått statligt stöd bör anmälningsskyldigheten inträda när
beslutet om stöd fattats. När tidpunkten för anmälningsskyldighet väl har
inträtt ska företaget omgående anmäla de ändrade uppgifterna till
Skatteverket.
Av andra stycket framgår att ett företag som har fått omställningsstöd
till Skatteverket omgående ska anmäla omständigheter som skulle ha
påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit
kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan. En sådan omständighet
kan vara att företaget har fått försäkringsersättning, skadestånd eller annan
liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader
som stödet beräknas på. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en
upplysning om denna skyldighet. Underlåtenhet att anmäla ändrade
förhållanden kan föranleda straffansvar, se kommentarerna till 35–38 §§.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, med en
mindre språklig justering jämfört med lydelsen i lagrådsremissen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.1.3.
Kreditering på skattekonto
7§
Paragrafen innehåller bestämmelser om kreditering på skattekonto.
I paragrafens första stycke anges att omställningsstöd tillgodoförs ett
företag genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap.
1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) förkortad SFL. Då skattekontot
används kommer avräkning att ske mot underskott för skatter och avgifter
enligt de vanliga bestämmelserna i skattekontosystemet, på motsvarande
sätt som gäller för andra stöd, t.ex. nystartsjobb, som krediteras skattekontot.
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Av andra stycket framgår att om en avstämning av skattekontot visar att
det finns ett överskott på kontot efter kreditering av ett omställningsstöd
ska utbetalning ske om det inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 §
SFL. Av paragrafen framgår bl.a. att återbetalning inte ska göras om
belopp behövs för avräkning enligt 62 kap. 11 § SFL. Av den bestämmelsen framgår att inbetalda och andra tillgodoräknade belopp i första
hand ska räknas av från den del av betalarens sammanlagda skuld för
skatter och avgifter (sammanlagd skatteskuld) som inte har lämnats för
indrivning och i andra hand från den del av skulden som har lämnats för
indrivning.
En kontohavare kan vilja att stödbeloppet helt eller delvis ska stå kvar
på skattekontot, t.ex. för att kunna avräknas mot skatter och avgifter som
kommer förfalla till betalning men ännu inte beslutats. För att undvika att
sådana överskott utbetalas måste företaget begära att beloppet ska
användas för betalning av framtida skatte- eller avgiftsskulder (64 kap. 4 §
SFL).
Av tredje stycket framgår att om det finns ett överskott på skattekontot
efter kreditering av ett omställningsstöd ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 §
tredje stycket SFL beräknas på överskottet från och med dagen efter
tillgodoförandet. Detta innebär att intäktsräntan beräknas från samma
tidpunkt som dröjsmålsräntan, se kommentaren till 23 §.
Övervägandena finns i avsnitt 7.2.
Utredning och kontroll
8§
Paragrafen innehåller bestämmelser om Skatteverkets rätt att granska
företagets verksamhet.
I paragrafens första stycke framgår att den som har ansökt om eller fått
omställningsstöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten
med avseende på företagets rätt till stöd och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen.
Av paragrafens andra stycke framgår att Skatteverket får begära att
företaget lämnar ett sådant revisorsintyg som avses i 5 § första stycket 5,
även om det sökta stödet understiger 100 000 kronor.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.2.
9§
Av paragrafen framgår att Skatteverket får förelägga ett företag att fullgöra
sina skyldigheter enligt 8 §. Om företagets ansökan om omställningsstöd
ännu inte har prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer ett
sådant föreläggande. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Bestämmelsen innebär att Skatteverket, såväl i samband med granskning
av ansökan som efter att beslut om omställningsstöd har fattats, har rätt att
förelägga företaget att bidra till kontrollen av rätt till stöd. Om företaget
visserligen besvarar föreläggandet men ändå inte kan visa att förutsättningarna för att få ett omställningsstöd är uppfyllda, ska ansökan om
stöd avslås.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.2.
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10 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om tredjemansförelägganden.
Av första stycket framgår att Skatteverket får förelägga en fysisk eller
juridisk person att lämna uppgift om en rättshandling med den som har fått
omställningsstöd. Fysiska personer som inte är eller inte kan antas vara
bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) får dock
föreläggas endast om det finns särskilda skäl. Skatteverket bör vara
restriktivt med att förelägga fysiska personer att lämna uppgift om en
rättshandling som ingåtts med den som sökt omställningsstöd. Genom
rekvisitet särskilda skäl markeras att föreläggande av en sådan person
aldrig får vara en rutin. Det ska i stället finnas skäl för föreläggandet i det
enskilda fallet. Särskilda skäl kan föreligga i situationer där det finns ett
uttalat kontrollintresse och där alternativa kontrollmetoder saknas. Det kan
också vara fråga om skenrättshandlingar, oriktigt benämnda rättshandlingar eller dylikt.
Av andra stycket framgår att föreläggandet ska avse förhållanden som
är av betydelse för kontroll av att den som har fått stödet har lämnat riktiga
och fullständiga uppgifter i en ansökan om omställningsstöd.
Den som föreläggs ska lämna uppgifter om en ingången rättshandling.
Det ska gälla sådana uppgifter som man faktiskt har tillgång till och som
rör rättshandlingen. Ett föreläggande får alltså inte vara hur vitt som helst,
utan ska vara utformat så att det är möjligt för den som föreläggs att följa
det. Begreppet ”rättshandling” omfattar förklaringar och handlingar som
har rättslig betydelse, alltså inte endast skriftliga dokument. En befogenhet
för Skatteverket att förelägga någon att lämna uppgift får även anses
innefatta en befogenhet att låta föreläggandet i stället avse att visa upp en
handling eller att lämna över en kopia av en handling. Skatteverket får
bestämma hur uppgiften ska lämnas. Skatteverket ska alltid göra en
proportionalitetsbedömning i samband med kontroller som genomförs
med stöd av denna paragraf.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.3.
11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om när ett föreläggande enligt 10 §
får förenas med vite.
Ett föreläggande för att kontrollera någon annans uppgiftsskyldighet får
förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte förenas med vite om det
finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning
som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning av en fråga som har
samband med den misstänkta gärningen. Om den som ska föreläggas är en
juridisk person, gäller det även företrädare för den juridiska personen.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.3.
Revision
12 §
Av paragrafen framgår att Skatteverket får besluta om revision för att
kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd med avseende på
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företagets rätt till stöd. I fråga om revision gäller bestämmelserna i 41 kap.
4–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Skatteverket bör i möjligaste mån använda de mindre ingripande
åtgärder som står till buds. Det gäller främst möjligheten till frågor och
föreläggande, vilket närmast kan liknas vid skrivbordskontroll i skatteförfarandet.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.4.
Kontrollbesök
13 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om kontrollbesök av Skatteverket.
Av första stycket framgår att Skatteverket får besluta om kontrollbesök
för att kontrollera att ett företag som har ansökt om eller fått
omställningsstöd har rätt till sådant stöd. Mot bakgrund bl.a. av den
skyldighet som ligger på det sökande företaget att visa att förutsättningarna
för att beviljas omställningsstöd är uppfyllda, bör dock behovet av att
utföra kontrollbesök redan i samband med prövningen av en ansökan om
omställningsstöd vara begränsade.
Kontroll får bara genomföras i verksamhetslokaler. Begreppet verksamhetslokal har samma innebörd som i 3 kap. 18 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Med verksamhetslokal avses därmed utrymmen som
huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som
bedrivs av en annan juridisk person än ett dödsbo. Med verksamhetslokal
avses även markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra
utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i verksamheten.
Kontrollbesök får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att
helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Denna avgränsning anknyter till lägenhetsbegreppet i 12 kap. 1 § jordabalken och
omfattar därför inte bara lägenheter i ett flerbostadshus utan även t.ex.
småhus.
Av andra stycket framgår att Skatteverket vid kontrollbesöket får
kontrollera sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga
till grund för beslut om omställningsstöd. Skatteverket får även ställa
frågor om verksamheten till en behörig företrädare för företaget. Uppgifter
om verksamheten som kan vara av intresse är bl.a. orsaken till
omsättningsnedgången, eller om företaget fått försäkringsersättning,
skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning
eller sådana kostnader som stödet beräknas på. Det kan även vara uppgifter
om företaget fått annat statligt stöd som för sådan förlorad omsättning eller
sådana kostnader som stödet beräknas på. De uppgifter som lämnas får
kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd.
Av tredje stycket framgår att den som ska kontrolleras inte behöver
underrättas om beslutet i förväg. Vidare anges att kontrollbesöket ska
genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan. Det
innebär ett krav på allmänt hänsynstagande.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.5.
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14 §
Av paragrafen framgår att Skatteverket för att kontrollera ett företag som
har fått omställningsstöd får genomföra revision i den reviderades
verksamhetslokaler, eftersöka och omhänderta handlingar samt försegla
lokal, förvaringsplats eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring ska
bestämmelserna i 45 kap. och 69 kap. 2–12 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244), förkortad SFL, gälla. Av dessa bestämmelser framgår bl.a.
att Skatteverket ska ansöka om bevissäkring hos förvaltningsrätten i de fall
då inte granskningsledaren får besluta om bevissäkring, 45 kap. 13–14 §§
SFL.
Bevissäkring är en tvångsåtgärd där syftet är att Skatteverket ska få
tillgång till de handlingar som behövs för en granskning och få möjlighet
att genomföra vissa kontroller även när den granskade motsätter sig det
eller kan förutses komma att sabotera utredningen. Skatteverket bör,
särskilt med beaktande av att bevissäkring är ett tvångsmedel, i första hand
använda de mindre ingripande åtgärder som står till buds. Det gäller främst
möjligheten till frågor och föreläggande, vilket närmast kan liknas vid
skrivbordskontroll i skatteförfarandet. Även revision i samverkan med
företag samt kontrollbesök (se kommentarerna till 12 och 13 §§) bör i de
flesta fall vara att föredra framför användningen av denna ingripande
åtgärd.
Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut avseende bevissäkring
kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten, 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.6.
Undantag från kontroll
15 §
Av paragrafen framgår att bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) om att vissa uppgifter och handlingar kan undantas från
granskning även gäller vid föreläggande, revision, bevissäkring och
kontrollbesök hos ett företag som ansökt om eller fått omställningsstöd.
Utgångspunkten vid t.ex. en revision och vid en bevissäkring till följd
av en revision, är att alla handlingar som rör verksamheten kan granskas.
De handlingar som inte får granskas är handlingar som bedömts vara
sådana handlingar som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken samt handlingar som bedömts inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller kontrollbesöket. Inte heller får Skatteverket
granska handlingar som bedömts ha ett betydande skyddsintresse, och vars
innehåll av särskilda omständigheter inte bör komma till annans kännedom, och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.
Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut avseende undantag från
kontroll kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.7.
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Återbetalningsskyldighet och återkrav
16 §
Av paragrafen framgår att ett företag är återbetalningsskyldigt för det
omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt
belopp. Bestämmelsen förutsätter inte något samband mellan företagets
handlande eller underlåtenhet och den felaktiga utbetalningen. Ett företag
kan därför, exempelvis, bli återbetalningsskyldigt för det fall företaget
missuppfattat vilka fasta kostnader som omställningsstödet ges för.
Skatteverket ska kunna besluta om återkrav oavsett orsak till felaktigheten.
Det föreligger alltså inte något krav på att företaget insett eller borde ha
insett ett eventuellt fel i samband med ansökan om omställningsstöd.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.1.
17 §
Av paragrafen framgår att Skatteverket får besluta att återkräva det
felaktigt tillgodoförda beloppet om ett företag är återbetalningsskyldigt.
Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som företaget ska
betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas. Det är Skatteverket som
ska visa att ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd
som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp. Återbetalning
ska, enligt 22 §, göras senast den sista dagen i månaden efter den månad
då Skatteverket beslutat om återkrav. Om det finns särskilda skäl, får
Skatteverket besluta att återbetalningen senast ska göras en annan dag. Ett
beslut att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet gäller omedelbart,
vilket framgår av 26 §.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.1.
Avbetalning och anstånd
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18 §
Av paragrafen framgår att Skatteverket får träffa avtal med ett företag om
avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd om det skulle medföra
betydande skadeverkningar för företaget, eller om det annars framstår som
oskäligt att betala hela beloppet på förfallodagen. Att undvika betydande
skadeverkningar kan bl.a. innebära att det återbetalningsskyldiga företaget
inte ska tvingas sälja ekonomiskt betydelsefull egendom. Sådan egendom
kan t.ex. vara fastigheten där företagets verksamhet bedrivs och som är
nödvändig för företagets fortlevnad. En avbetalningsplan kan även träffas
om det annars skulle framstå som oskäligt att betala hela beloppet på
förfallodagen, exempelvis om företaget inte orsakat återbetalningsskyldigheten.
Skatteverket har även möjlighet att träffa avtal med ett företag om
avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd om det kan antas vara till
fördel för det allmänna. En avbetalningsplan på denna grund antas vara till
fördel för det allmänna om det främjar utsikterna för att återbetalning
kommer att göras. Avbetalning ska alltså framstå som ett bättre alternativ
än att låta fordringen gå till indrivning. Så kan vara fallet om ett
överlämnande till indrivning skulle försämra företagets möjlighet att
fortsätta sin verksamhet eller att ta lån och därmed betala sin skuld.
Om företaget redan har en eller flera restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogdemyndigheten kan ett överlämnande för indrivning
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negativt att få betalt.
Att paragrafen ger Skatteverket en möjlighet att träffa avtal med ett
företag om avbetalning innebär dock inte att det återbetalningsskyldiga
företaget har rätt att få till stånd en avbetalningsplan. Paragrafen innehåller
enbart en befogenhet för Skatteverket och ingen rättighet för det återbetalningsskyldiga företaget. Skatteverket får därför upphäva en
avbetalningsplan, t.ex. när det inte längre är till fördel för det allmänna.
Skatteverket bör normalt kontakta det återbetalningsskyldiga företaget
om Skatteverket anser att en avbetalningsplan skulle öka möjligheterna till
återbetalning. Dröjsmålsränta ska beräknas på det obetalda beloppet, se
23 §.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.2
19 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om anstånd.
Av första stycket framgår att Skatteverket efter ansökan från företaget
ska bevilja anstånd vid återkrav med hela eller delar av betalningen om det
är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas. En sådan
omständighet som skulle kunna innebära en tillämpning av paragrafen är
att ett återkravsbeslut har överklagats. Varje oklarhet när det gäller hur
stort belopp som kommer att behöva betalas tillbaka omfattas av
bestämmelsen. Med ”tveksamt” ska förstås att det är minst lika sannolikt
att hela eller delar av återbetalningskravet kommer att kvarstå som att det
kommer att sättas ned. Det behöver dock inte väga helt jämnt för att
anstånd ska beviljas, utan anstånd får även beviljas i fall när sannolikheten
för att det inte blir någon nedsättning av återkravet väger över något.
Däremot bör anstånd inte beviljas om det är troligt att återkravet kommer
att kvarstå. Anstånd på denna grund får bestämmas till längst tre månader
efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet. Med
beslutet i den fråga som har föranlett anståndet avses t.ex. domstols dom i
sakfrågan med anledning av ett överklagande.
Av andra stycket framgår att Skatteverket får bevilja anstånd med
betalningen om det kan antas vara till fördel för det allmänna. Ett anstånd
på denna grund antas vara till fördel för det allmänna om det främjar
utsikterna för att återbetalning kommer att göras. Anstånd ska alltså
framstå som ett bättre alternativ än att låta fordringen gå till indrivning. Så
kan vara fallet om ett överlämnande till indrivning skulle försämra företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet eller att ta lån och därmed
betala sin skuld.
Om företaget redan har en eller flera restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogdemyndigheten kan ett överlämnande för indrivning
avseende ytterligare en skuld normalt inte anses påverka möjligheterna
negativt att få betalt.
Att paragrafen ger Skatteverket en möjlighet att bevilja anstånd innebär
dock inte att det återbetalningsskyldiga företaget har rätt att få anstånd.
Bestämmelsen innehåller enbart en befogenhet för Skatteverket och ingen
rättighet för det återbetalningsskyldiga företaget. Skatteverket får därför
återkalla ett anstånd, t.ex. när det inte längre är till fördel för det allmänna.
Eftersom det rör sig om en ren befogenhetsbestämmelse får anstånd som
kan antas vara till fördel för det allmänna beviljas även utan ansökan. En
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annan sak är att Skatteverket normalt inte bör bevilja anstånd utan att först
kontakta det återbetalningsskyldiga företaget. Dröjsmålsränta ska beräknas på det obetalda beloppet med ledning av 23 §.
Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, får
anstånd om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva
betalas enligt tredje stycket beviljas bara om säkerhet ställs för
återbetalningen, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
Bestämmelserna i 63 kap. 9 och 10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)
gäller i dessa fall. Exempel på särskilda skäl kan vara att företagets
ekonomi är god, att ett avgörande av återbetalningsfrågan är nära
förestående eller att statens möjligheter att få betalt inte skulle försämras
under anståndstiden. Om en sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad
som sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. i stället Skatteverket.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.2.
20 §
Av paragrafen framgår under vilka förutsättningar som Skatteverket får
återkalla ett anstånd som beviljats med stöd av 19 § första stycket, sätta
ned anståndsbeloppet, eller kräva säkerhet för fortsatt anstånd. Denna
möjlighet föreligger om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett
anstånd beviljats, om företaget har lämnat felaktiga uppgifter som legat till
grund för anståndet eller om det finns andra särskilda skäl. Som exempel
på om förhållandena har ändrats väsentligt kan vara då det inte längre är
tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas, eller när den
betalningsskyldigas ekonomiska situation väsentligt försämrats eller
förbättrats. Det kan också röra situationer när tidigare betalningssvårigheter har lösts. Den situationen att förhållandena inte ändrats väsentligt
men det visar sig att det återbetalningsskyldiga företaget har lämnat
felaktiga uppgifter kan utgöra ett särskilt skäl.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.2.
Återbetalning
21 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om återbetalning.
Enligt första stycket ska återbetalning göras genom insättning på ett
särskilt konto för återbetalning. En sådan återbetalning ska alltså inte ske
via skattekontot.
Av andra stycket framgår att återbetalningen anses ha gjorts den dag då
betalningen har bokförts på det särskilda kontot.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.3.
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22 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om när återbetalning ska göras.
Enligt första stycket ska återbetalning göras senast den sista dagen i
månaden efter den månad då Skatteverket beslutat om återkrav. I 17 §
anges att Skatteverket får besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda
beloppet om ett företag är återbetalningsskyldigt. Ett sådant beslut ska
innehålla uppgift om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när
beloppet senast ska betalas.
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att återbetalningen senast ska göras en annan dag. Som exempel på ett
sådant särskilt skäl kan nämnas att Skatteverket ska kunna överlämna en
fordran för indrivning även om förfallodagen inte har inträffat för att
tillförsäkra det allmänna betalning om det är fara i dröjsmål. Det finns inte
heller något som hindrar att Skatteverket senarelägger återbetalningsdagen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.3.
Dröjsmålsränta
23 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om dröjsmålsränta.
Av första stycket framgår att dröjsmålsränta ska tas ut på beloppet om
ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid. Räntan beräknas från
och med dagen efter att omställningsstödet tillgodoförts till och med den
dag betalning sker. Detta gäller även om ett företag har fått en
avbetalningsplan eller beviljats anstånd med betalningen av ett återkrav.
Av andra stycket framgår att dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket, enligt tredje stycket, helt
eller delvis avstå från kravet på dröjsmålsränta. Ett sådant skäl kan till
exempel vara att en felaktig utbetalning av omställningsstöd beror på ett
misstag hos Skatteverket. Det är inte en förutsättning för eftergift att
företaget begär detta. Skatteverket är således oförhindrat att på eget
initiativ pröva frågan om eftergift.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.4.
Betalningssäkring
24 §
Enligt paragrafen får Skatteverket ta en betalningsskyldigs egendom i
anspråk för att säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd. I
fråga om betalningssäkring avseende ett sådant återkrav gäller bestämmelserna i 46 kap. 5–7 och 9–22 §§ och 69 kap. 13–18 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessa bestämmelser avser beslut om
betalningssäkring, tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd,
beslut om att ta egendom i förvar, ställande av säkerhet, när ställd säkerhet
får tas i anspråk, behörig förvaltningsrätt och ersättning för skada. Vidare
tillämpas skatteförfarandelagens regler om verkställighet av beslut om
betalningssäkring.
Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut avseende betalningssäkring kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.5.
Företrädaransvar
25 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om företrädaransvar.
Av första stycket framgår att om en företrädare för en juridisk person
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har
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lett till att omställningsstöd har tillgodoförts med ett för stort belopp, är
företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det
belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Det handlande som ska omfattas av företrädaransvaret är avsett att vara
av samma slag som det som ska omfattas av straffrättsligt ansvar enligt
35 och 37 §§ och närmast ha sin motsvarighet i det skatterättsliga
företrädaransvaret i 59 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
förkortad SFL. Ledning för bedömningen kan därför, utöver vad som
framgår nedan, hämtas från dessa bestämmelser.
Begreppet oriktig uppgift ska förstås på så vis att det måste finnas en
kausalitet mellan de felaktiga, oriktiga, uppgifter som företrädaren lämnat
och att den juridiska personen tillgodoförts för mycket omställningsstöd.
Med oriktig uppgift avses inte endast osann uppgift utan även en
ofullständig uppgift, dvs. ett partiellt förtigande av sanningen. Vilka
uppgifter som ska lämnas och vad som är en oriktig uppgift får avgöras
med ledning av den materiella regleringen av omställningsstödet i denna
lag och tillhörande förordning. Sättet för uppgiftslämnandet har ingen
betydelse för bestämmelsens tillämplighet. Bestämmelsen omfattar
således såväl skriftliga som muntliga uppgifter. Utöver att företrädaransvar kan följa om någon lämnar en oriktig uppgift omfattar
bestämmelsen även fall av åsidosatt anmälningsskyldighet, för den som
inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla
enligt 6 §. Mot bakgrund av bl.a. de varierande omständigheter som kan
medföra att en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden inträder, är det
inte möjligt att närmare precisera tidpunkten för detta (se de exempel som
anges i författningskommentaren till 6 § i dessa delar). Det är följaktligen
inte heller möjligt att ange en tidsgräns för när anmälningsskyldigheten
måste vara fullgjord för att undgå företrädaransvar. Ansvarstidpunkten
kommer således att vara olika från fall till fall. Det ska framhållas att det
är Skatteverket som ska visa att en oriktig uppgift har lämnats.
Betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar kan utkrävas
av varje företrädare för en juridisk person, således även av den som inte är
legal ställföreträdare. Om den oriktiga uppgiften har lämnats av någon
annan än den legala företrädaren personligen, t.ex. av en annan företrädare,
anställd eller en s.k. målvakt, kan företrädaren därför ändå bli betalningsskyldig på samma sätt som enligt 59 kap. 14 § SFL. I fråga om aktiebolag
omfattar företrädarkretsen främst den verkställande direktören och
enskilda styrelseledamöter, även om det i förekommande fall kan bli
aktuellt att i företrädarkretsen även inkludera en aktieägare som inte ingått
i styrelsen men som fattar beslut om ansökan om omställningsstöd i
samråd med företagets verkställande direktör (jfr NJA 1979 s. 555). I de
flesta fall bör det vara ganska lätt att ringa in den krets där den
återbetalningsskyldige kan finnas. Högsta förvaltningsdomstolen fastslår
vidare i HFD 2019 ref. 38, avseende bedömningen av 59 kap. 14 § SFL,
att den omständigheten att en företrädare för en juridisk person inte
personligen lämnat den oriktiga uppgiften inte utesluter att företrädaren
ändå kan påföras ett betalningsansvar.
Å andra sidan kan det förekomma omständigheter i det enskilda fallet
som innebär att företrädaren inte kan anses ha lämnat den oriktiga
uppgiften uppsåtligen eller av grov oaktsamhet när det är någon annan som
lämnat den oriktiga uppgiften. Det skulle t.ex. kunna vara en situation där
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följs kan det vara så att den oriktiga uppgiften inte kan anses ha lämnats
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Av betydelse är också hur företrädaren har utövat sitt kontrollansvar. Har det funnits indikationer på att
administrationen inte sköts på ett betryggande sätt så har företrädaren alltid
en skyldighet att agera (se prop. 2004/05:85 s. 617 f.).
Sammanfattningsvis måste en bedömning alltid göras av
omständigheterna i det enskilda fallet, såväl när företrädaren som då någon
annan lämnat den oriktiga uppgiften. Den revisor som skrivit ett revisorsintyg till styrkande av rätten till omställningsstöd bör emellertid inte kunna
åläggas företrädaransvar. Detta eftersom revisorn inte är ansvarig för
själva ansökan om omställningsstöd eller att anmäla ändrade förhållanden.
På samma sätt som inom det skatterättsliga företrädaransvaret ska det
även krävas s.k. subjektiv täckning för att företrädaransvar ska kunna
dömas ut. Med subjektiv täckning menas i det här fallet att företrädaren
har agerat, eller låtit bli att agera, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (se
författningskommentaren till 35 och 37 §§). För att företrädaransvar ska
kunna göras gällande krävs att Skatteverket kan styrka att företrädaren
agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt avseende vissa angivna handlingar.
Med uppsåt avses ett agerande som företas med vett och vilja. Det kan
vara både en handling och en underlåten handling, dvs. att medvetet inte
göra något. Det som karakteriserar uppsåtet är att handlingen eller underlåtenheten är medveten och kontrollerad. Den som agerar uppsåtligt är
fullständigt medveten om vad handlandet eller underlåtenheten innebär.
För att företrädaransvar ska kunna dömas ut på grund av att företrädaren
har förfarit uppsåtligt krävs alltså att Skatteverket kan påvisa uppsåtet. En
situation för uppsåtsfallen är att företrädaren i samband med ansökan
underlåtit att uppge att vissa förhållanden varit för handen trots att han
eller hon varit medveten om att förhållandena påverkat rätten till
omställningsstöd. Det finns inget som hindrar att Skatteverket i en ansökan
om företrädaransvar gör gällande att företrädaren har agerat uppsåtligen
eller, i vart fall, grovt oaktsamt.
Grov oaktsamhet kan föreligga om företrädaren har slarvat i viss högre
grad såväl vid lämnande av oriktiga eller ofullständiga uppgifter som vid
försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten vid ändrade förhållanden. Även om företrädaren har visat uppenbar likgiltighet för att
sätta sig in i de regler som ska tillämpas kan han eller hon anses ha varit
grovt oaktsam (jfr prop. 1971:10 s. 256). Det kan gälla avsevärt felaktiga
uppgifter eller uppenbart felaktiga uppgifter om sådana förhållanden i
företaget som medför eller kan medföra att stöd felaktigt tillgodoförs. I
första hand bör företrädaransvar bli aktuellt avseende sådana beteenden
som är ett utslag av medveten oaktsamhet. Det är dock inte uteslutet att
beteckna även en omedveten oaktsamhet som grov. När företrädaren insett
risken för att exempelvis en uppgift varit felaktig men trots detta lämnat
uppgiften, kan det finnas anledning att betrakta förfarandet som grovt
oaktsamt liksom när företrädaren misstänkt att det förelegat en anmälningsskyldighet men ändå struntat i den.
Kravet på att underlåtenheten ska ha skett med uppsåt eller av grov
oaktsamhet innebär att man i varje enskilt fall måste bedöma bl.a. vilka
handlingsalternativ som företrädaren hade att välja mellan, liksom
företrädarens skäl för att vidta eller avstå från vissa åtgärder. En
123

Prop. 2019/20:181

helhetsbedömning ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter.
Samma överväganden som när det gäller straffbestämmelsen avseende
vårdslöst omställningsstödsbrott i 37 § gör sig därför gällande i detta fall.
Företrädarens solidariska betalningsansvar motsvarar det omställningsstöd som återkrävts av företaget. En företrädare är därför bara betalningsansvarig i samma omfattning som den juridiska personen. Om huvudfordran sätts ned eller faller bort minskar företrädarens ansvar därför i
motsvarande mån.
Av andra stycket framgår att bestämmelserna i 59 kap. 15 och 16 §§,
17 § första stycket, 18 §, 19 § första och andra styckena, 20, 21, 26 och
27 §§ SFL gäller vid tillämpningen. Dessa bestämmelser avser möjlighet
till befrielse från betalningsskyldigheten, förfarandet, regressrätt, indrivning och preskription.
Ett överklagande av en förvaltningsrätts beslut avseende företrädaransvar kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.6.
Besluts verkställbarhet
26 §
Av paragrafen framgår att beslut enligt denna lag gäller omedelbart. Laga
kraft krävs därför inte för att besluten ska bli gällande, vilket t.ex. betyder
att delgivning inte behövs. Om beslutet avser ett återkrav av omställningsstöd gäller skyldigheten att betala enligt beslutet även om beslutet
överklagas. Att ett beslut om återbetalning gäller omedelbart betyder i
normalfallet inte att den som beslutet gäller omgående måste betala
fordran för att undvika indrivning. Återbetalning ska göras senast den
förfallodag som följer av beslutet om återkrav. Även beslut om
bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar efter ansökan till
förvaltningsrätt gäller omedelbart.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
Överklagande
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27 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
Av första stycket framgår att beslut enligt lagen får överklagas till den
förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7–9 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244), förkortad SFL, som behörig domstol för fysiska och juridiska
personer.
Av andra stycket framgår att beslut som avser föreläggande utan vite,
revision, kontrollbesök, avbetalningsplan och anstånd enligt 19 § andra
stycket inte får överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring
enligt 45 kap. 14 § första stycket SFL, eller beslut om att ta egendom i
förvar enligt 46 kap. 16 § första stycket SFL, får inte heller överklagas.
Av tredje stycket framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.
Av 44 § förvaltningslagen (2017:900) följer att ett överklagande av ett
beslut ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag då
den som överklagar fick del av beslutet.
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kontroll, bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar kräver inte
prövningstillstånd i kammarrätten, 34 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
Övervägandena finns i avsnitt 7.6.
Indrivning och verkställighet
28 §
I paragrafen anges när en fordran på återkrav av omställningsstöd ska
lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning och en upplysning om
att bestämmelser om indrivning finns lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar.
Innan en fordran får lämnas för indrivning ska den betalningsskyldige
enligt indrivningsförordningen (1993:1229) ha uppmanats att betala
fordringen. Ett beslut om återkrav ska enligt 17 § innehålla uppgift om när
betalning ska ske. Skatteverkets underrättelse om beslutet innebär därför
att en sådan betalningsuppmaning som avses i indrivningslagen har skett.
Indrivningsförordningen innebär också bland annat att Skatteverket
skyndsamt ska underrätta Kronofogdemyndigheten om fordringen har
betalats, satts ned eller fallit bort eller om anstånd har beviljats med
betalningen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
29 §
Paragrafen motsvarar i tillämpliga delar 70 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Om förutsättningarna för att lämna en fordran på återkrav av
omställningsstöd till Kronofogdemyndigheten för indrivning är uppfyllda
är Skatteverket som regel skyldigt att göra det. Skatteverket ges i denna
bestämmelse möjlighet att avvika från bestämmelserna om överlämnande
för indrivning genom att avstå från att lämna en fordran på återkrav för
indrivning. Ett särskilt skäl för att avstå kan vara att en ansökan om anstånd
inte har behandlats och det finns skäl som talar för att anstånd kan komma
att medges. Ett annat skäl för att inte överlämna en fordran kan vara att en
avbetalningsplan övervägs. Skatteverket ges också en möjlighet att avvika
från bestämmelserna om överlämnande för indrivning genom att lämna en
fordran för indrivning innan förfallodagen har inträffat. Det kan bli aktuellt
om den återbetalningsskyldige är i färd med att göra sina tillgångar
oåtkomliga för exekution och det därför uppstår fara i dröjsmål.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
30 §
I paragrafen anges att verkställighet enligt utsökningsbalken får ske vid
indrivning. Beslut enligt lagen gäller omedelbart enligt 26 §. Ett
överklagande påverkar alltså inte skyldigheten att betala enligt ett beslut
om återkrav av omställningsstöd. Bestämmelsen om omedelbar verkställbarhet innebär också att en begäran om indrivning och verkställighet
enligt utsökningsbalken får ske oberoende av om beslutet har fått laga kraft
(se 3 kap. 23 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken).
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
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31 §
I paragrafen regleras att räntan för tiden efter det att en fordran på återkrav
av omställningsstöd har lämnats för indrivning ska beräknas efter en
räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Det innebär att ränta beräknas på samma sätt som för skatter
och avgifter som har överlämnats för indrivning. Det är Kronofogdemyndigheten som ska beräkna denna ränta och driva in den.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
32 §
Paragrafen motsvarar i tillämpliga delar 71 kap. 2 § första stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) och innehåller en bestämmelse om att
ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras enligt 7 §
inte får överlåtas innan den kan utbetalas. Syftet med bestämmelsen är att
hindra den som har skulder hos Kronofogdemyndigheten från att överlåta
en fordran på omställningsstöd och därigenom undgå utmätning.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
33 §
Paragrafen motsvarar 71 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). En
fordran på omställningsstöd som inte får överlåtas enligt 31 § får ändå
utmätas. Därigenom kan fordringar som finns hos Kronofogdemyndigheten betalas innan företaget kan använda ett eventuellt överskott till något
annat.
En fordran på omställningsstöd som har tillgodoförts företagets skattekonto enligt 7 § får utmätas först efter att Kronofogdemyndigheten har fått
tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter. Det förutsätter att den fordran för
vilken omställningsstödet ska tas i anspråk är registrerad hos
Kronofogdemyndigheten och handläggs som ett allmänt mål. Belopp som
inbetalas till skattekontot och andra belopp som tillgodoräknas skattekontot räknas av från det sammanlagda skuldsaldot på kontot och inte från
någon specifik skuld. Det innebär att det inte alltid är möjligt att direkt
utläsa om en viss skatt eller avgift är betald eller om saldot på kontot helt
eller delvis består av en viss fordran. Saldot består därför i praktiken
vanligtvis inte av företagets fordran på omställningsstöd, utan av ett motsvarande belopp. Om det finns andra poster registrerade på skattekontot är
därför det belopp som Kronofogdemyndigheten kan ta i anspråk genom
avräkning för en fordran på omställningsstöd inte specifikt det omställningsstöd som företaget har beviljats utan ett saldo på skattekontot.
Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken om att vissa tillgångar
ska undantas med hänsyn till gäldenärens behov tillämpas inte vid
utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas ut.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
Preskription
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34 §
Av paragrafen framgår att en fordran på återkrav av omställningsstöd vid
tillämpning av lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar anses
vara en sådan fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244). Enligt huvudregeln gäller en preskriptionstid på fem år. För Prop. 2019/20:181
fordringar påförda enligt skatteförfarandelagen räknas dock preskriptionstiden från den tidpunkt när de överlämnades till Kronofogdemyndigheten
för indrivning.
Övervägandena finns i avsnitt 7.7.
Straffbestämmelser
35 §
I paragrafen regleras straffansvar för det centrala brottet i den nya lagen
som benämns omställningsstödsbrott.
Det handlingsrekvisit som anges i paragrafen är att någon lämnar en
oriktig uppgift i ett ärende enligt denna lag. Med oriktig uppgift avses inte
endast osann uppgift utan även en ofullständig uppgift, dvs. ett partiellt
förtigande av sanningen. Vilka uppgifter som ska lämnas och vad som är
en oriktig uppgift får avgöras med ledning av den materiella regleringen
av omställningsstödet i denna lag och tillhörande förordning. Sättet för
uppgiftslämnandet har ingen betydelse för bestämmelsens tillämplighet.
Bestämmelsen omfattar således såväl skriftliga som muntliga uppgifter.
Det vanligaste felet torde avse felaktiga uppgifter i ansökan om omställningsstöd som lämnas elektroniskt. Utöver att straffansvar kan följa om
någon lämnar en oriktig uppgift omfattar bestämmelsen fall av åsidosatt
anmälningsskyldighet, som inträffar för den som inte anmäler ändrade
förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 §. Av 6 §
framgår att en sådan anmälan ska göras till Skatteverket omgående. När
det finns en sådan skyldighet att anmäla ändrade förhållanden måste det
finnas ett begränsat tidsmässigt utrymme för den enskilde att handla innan
straffansvar kan inträda och skyldigheten kan anses ha blivit åsidosatt.
Generellt bör inte mer än vad som varit en nödvändig tidsåtgång för
anmälan godtas. Hur långt denna tid ska kunna sträcka sig i det enskilda
fallet får avgöras i rättstillämpningen med ledning av lagens bestämmelser
om anmälningsskyldighet.
Brottet är konstruerat med ett farerekvisit. Farerekvisitet innebär att
brottet fullbordas redan när den oriktiga uppgiften lämnas till Skatteverket
eller när en anmälningsskyldighet åsidosätts under förutsättning att det
medför fara för att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs
med ett för högt belopp eller att ett stöd som företaget helt eller delvis
saknar rätt till inte återkrävs. Det finns en möjlighet till frivillig rättelse så
länge som något tillgodoförande av stödet inte har skett, se 38 §.
Den fara som förutsätts för straffansvar kan avse olika situationer. Det
kan vara fråga om ett tillgodoförande som inte alls borde ha gjorts, dvs. i
situationer där det över huvud taget inte finns någon rätt till stödet. Vidare
kan det vara fråga om ett tillgodoförande med ett för högt belopp, dvs. där
det i och för sig finns en grundläggande rätt till stödet men med ett mindre
belopp. Det kan även röra sig om att ett stöd som ett företag helt eller delvis
saknar rätt till inte återkrävs. Det fallet tar sikte på en situation där
omställningsstöd har tillgodoförts och omständigheter uppkommer efter
denna tidpunkt som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek
om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av
ansökan.
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Den fara som ska föreligga måste vara konkret. Konkret fara får normalt
anses föreligga om den oriktiga uppgiften alternativt avsaknaden av en
uppgift om ändrade förhållanden sannolikt inte skulle upptäckas vid den
normala rutinmässiga kontroll som Skatteverket utför. Det finns alltså i
allmänhet inte någon konkret fara om felaktigheten avser en uppgift som
Skatteverket regelmässigt kontrollerar. Subjektiva omständigheter som
vad gärningsmannen trott, förväntat sig eller insett om faran har ingen
betydelse för denna bedömning. Sådana omständigheter kan däremot få
betydelse för uppsåtsbedömningen.
Bestämmelsen omfattar sådana fall där en person, exempelvis en
företrädare för ett företag som ansöker om stöd, medvetet lämnar en oriktig
uppgift, som leder till fara för att ett stöd tillgodoförs företaget felaktigt.
Vidare omfattar bestämmelsen sådana fall där den som fått omställningsstöd i egenskap av enskild näringsidkare själv lämnar en oriktig uppgift
eller åsidosätter en anmälningsskyldighet. För det fall det inte är fråga om
gärningsmannaskap kan i sådana fall bestämmelserna om medverkan i
23 kap. brottsbalken bli tillämpliga.
För straffansvar ska samtliga objektiva brottsförutsättningar täckas av
uppsåt. Det innebär att såväl en oriktig uppgift alternativt en åsidosatt
anmälningsskyldighet måste täckas av uppsåt. Även faran för att
omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett för högt
belopp eller att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte
återkrävs måste vara täckt av uppsåt.
Påföljden är fängelse i högst två år, dvs. samma straffskala som gäller
för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och för bidragsbrott enligt
bidragsbrottslagen (2007:612).
I konkurrenshänseende har bestämmelsen genom de särskilda brottsförutsättningar som ställs upp företräde framför bedrägeribestämmelsen i
brottsbalken (grundsatsen om lex specialis). Om ett brott enligt den nu
aktuella lagen föreligger, ska bedrägeribestämmelsen alltså inte tillämpas.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag men med en
något annorlunda redaktionell utformning.
Övervägandena finns i avsnitt 7.8.
36 §
Paragrafen innebär att det för grova fall av uppsåtligt omställningsstödsbrott införs en särskild bestämmelse med fängelse i lägst sex månader
och högst sex år i straffskalan.
De särskilda kvalifikationsgrunder som anges i paragrafen är endast
exemplifierande men bör ändå ha stor betydelse vid bedömningen av om
ett brott är grovt. Samtliga omständigheter vid brottet har dock betydelse
för om det är att bedöma som ett grovt omställningsstödsbrott. Förekomsten av en kvalificerande omständighet ska inte med automatik leda
till att ett omställningsstödsbrott bedöms som grovt. Den första
kvalifikationsgrunden – att brottet rört betydande belopp – avser storleken
på det felaktigt tillgodoförda omställningsstödet. Någon bestämd beloppsgräns i förhållande till omställningsstödsbrott enligt 35 § kan inte anges.
Den beloppsgräns som används vid motsvarande gränsdragning hos andra
förmögenhetsbrott bör kunna vara vägledande för bedömningen. Som en
särskild kvalifikationsgrund anges även att gärningsmannen använt falska
handlingar eller vilseledande bokföring. Som ytterligare kvalifikations-
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systematiskt eller i större omfattning. Ett grovt omställningsstödsbrott som
begåtts genom användande av en falsk handling bör normalt konsumera
förfalskningsbrottet.
Övervägandena finns i avsnitt 7.8.
37 §
Paragrafen innebär en kriminalisering av grovt oaktsamma förfaranden i
samband med att företag ansöker om och tillgodoförs omställningsstöd
och under tiden därefter. Straffansvar för vårdslöst omställningsstödsbrott
kan förekomma vid såväl lämnande av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter som vid försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten vid
ändrade förhållanden.
De gärningar som i första hand kan anses vara grovt oaktsamma är
sådana fall där gärningsmannen lämnat mer påtagligt felaktiga uppgifter
som är grundläggande för rätten till omställningsstöd. Det kan gälla
avsevärt felaktiga uppgifter eller uppenbart felaktiga uppgifter om sådana
förhållanden i företaget som medför eller kan medföra att stöd tillgodoförs
felaktigt.
Straffansvar för grov oaktsamhet bör i första hand förbehållas sådana
beteenden som är ett utslag av medveten oaktsamhet. När gärningsmannen
insett risken för att exempelvis en uppgift varit felaktig men trots detta
lämnat uppgiften, kan det finnas anledning att betrakta förfarandet som
grovt oaktsamt liksom när gärningsmannen misstänkt att det förelegat en
anmälningsskyldighet men ändå struntat i den. Det är dock inte uteslutet
att beteckna även en omedveten oaktsamhet som grov. Om gärningen är
mindre allvarlig ska det enligt andra stycket inte dömas till ansvar. Det
aktuella stödets storlek är av betydelse vid denna bedömning. En
helhetsbedömning ska dock göras med hänsyn till samtliga omständigheter vid gärningen. Sådana grovt oaktsamma gärningar som rör
belopp i närheten av det lägsta belopp som kan betalas ut, dvs. 5 000
kronor, bör som regel inte leda till straffansvar. Vad som utgör en mindre
allvarlig gärning kan inte tolkas med ledning av den praxis som finns i
fråga om gärningar som avses i 5 § andra stycket skattebrottslagen
(1971:69).
Övervägandena finns i avsnitt 7.8.
38 §
Bestämmelsen gäller frivillig rättelse och innebär en möjlighet för den som
har lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift att gå fri från straff om han
eller hon frivilligt vidtar rättelse. Även den som låtit bli att anmäla att de
uppgifter som lämnats i ansökan visat sig vara felaktiga eller om det
inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets
storlek och därefter frivilligt kommer in med en rättelse omfattas av
ansvarsfriheten. Paragrafen har sin förebild i 5 § bidragsbrottslagen
(2007:612).
Straffriheten förutsätter att den korrigerade uppgiften eller anmälan om
ändrade förhållanden leder till att det finns förutsättningar för att ett
korrekt beslut om stöd kan fattas.
Rättelsen måste göras innan omställningsstödet tillgodoförs. Detsamma
gäller en anmälan om ändrade förhållanden. Något formkrav på den åtgärd
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som vidtas finns inte. Den vanligaste åtgärden torde avse skriftligt uppgiftslämnande i brev eller mejl eller att muntliga uppgifter lämnas per
telefon eller vid ett besök på ett servicekontor. De uppgifter som lämnas
måste emellertid i princip vara tillräckliga för att Skatteverket ska kunna
hänföra dessa till rätt ärende och, eventuellt efter en komplettering, göra
en korrekt bedömning i ett kommande beslut om omställningsstöd.
Straffriheten förutsätter frivillighet. Med frivillighet avses här detsamma
som vid frivilligt tillbakaträdande vid försök, förberedelse och stämpling
enligt 23 kap. 3 § brottsbalken. Om förmånstagaren fått veta att han eller
hon kommer att bli föremål för granskning, kan de åtgärder som vidtas
normalt inte sägas ha skett frivilligt. Frivilligheten innebär således att
rättelsen görs utan yttre tvång. Så länge den uppgiftsskyldige inte har
anledning att tro att han eller hon är upptäckt eller inom kort kommer att
bli upptäckt, finns möjligheten att träda tillbaka genom rättelse. I de fall
Skatteverket inlett en utredning om felaktigt tillgodoförande bör detta som
regel utesluta frivillighet. Det är åklagarens uppgift att lägga fram så
mycket bevisning att en invändning om frivillig rättelse framstår som
obefogad.
Paragrafen har fått sin utformning efter synpunkter från Lagrådet.
Övervägandena finns i avsnitt 7.8.
39 §
Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela ytterligare föreskrifter om
när omställningsstöd får lämnas, hur omställningsstöd ska beräknas och
om ansökan, utbetalning och återbetalning av omställningsstöd.
Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

10.2

Förslaget till lag om ändring i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet

1§
I paragrafen regleras vilka brott som omfattas av Skatteverkets verksamhet
enligt lagen. I första stycket införs en ny punkt 10 som hänvisar till lagen
om omställningsstöd. Därigenom kommer Skatteverkets skattebrottsenhet
att ha möjlighet att arbeta mot brott enligt den lagen. Dessa avser
omställningsstödsbrott av normalgraden och grovt brott samt vårdslöst
omställningsstödsbrott i fall av grov oaktsamhet.
Övervägandena finns i avsnitt 7.8.
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Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181)
om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
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1 kap.
1§
I paragrafen regleras lagens tillämpningsområde. Ändringen i första
stycket innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att även omfatta
Skatteverkets handläggning enligt lagen om omställningsstöd.
Övervägandena finns i avsnitt 7.9.
4§
I paragrafen finns bestämmelser om de ändamål för vilka uppgifter får
behandlas enligt lagen. Punkt 6 kompletteras på så sätt att handläggning
enligt lagen om omställningsstöd läggs till ändamålen för vilka uppgifter
får behandlas. En följdändring görs också som innebär att även
handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete omfattas
av den nya ändamålsbestämmelsen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.9.
2 kap.
3§
I paragrafen regleras vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen. I första stycket punkt 13 görs ett tillägg som innebär att
uppgifter även får behandlas i beskattningsdatabasen om de behövs för
handläggning enligt lagen om omställningsstöd.
Övervägandena finns i avsnitt 7.9.

10.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:435)
om ändring i lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet

1 kap.
4§
I paragrafen finns bestämmelser om de ändamål för vilka uppgifter får
behandlas enligt lagen. Punkt 6 kompletteras på så sätt att handläggning
enligt lagen om omställningsstöd läggs till ändamålen för vilka uppgifter
får behandlas. En följdändring görs också som innebär att även handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete omfattas av
den nya ändamålsbestämmelsen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.9.
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11

Ändringar i statens budget för 2020

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för
2020 med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar
sjukdomen covid-19. Ändringarna är föranledda av de lagförslag som
lämnas i denna proposition, stödåtgärder inom Europeiska unionen och
övriga åtgärder som regeringen avser att vidta för att bekämpa virusutbrottet och begränsa dess följdverkningar.

11.1

Ändringar av statens utgifter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
5:1 Länsstyrelserna m.m.
I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett
anslag på 3 172 290 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. ökas med
60 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Med anledning av utbrottet av det nya
coronaviruset har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att i samråd
med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna
vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av tester för covid19 inom sina respektive geografiska områden (se vidare förslaget avseende
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg). I uppdraget ingår bl.a. att bistå
med samordning av kommunernas testning inom den kommunala hälsooch sjukvården, inom äldreomsorgen samt deras testning av personer med
funktionsnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
deras personal. Anslaget bör därför ökas med 60 000 000 kronor.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Garanti till Europeiska unionen för lån till medlemsstater (SURE)
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet med Europeiska
kommissionen om en garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt
stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation till följd av
utbrottet av covid-19 (SURE) och bemyndigar regeringen att under
2020 ställa ut en statlig garanti till Europeiska unionen för SURE som
uppgår till högst 848 537 250 euro.

132

Skälen för regeringens förslag: EU:s medlemsländer har drabbats hårt
av de ekonomiska konsekvenserna av utbrottet av covid-19. Till följd av
detta har Europeiska kommissionen presenterat flera förslag för att mildra
utbrottets effekter. Den 2 april 2020 lade kommissionen fram ett förslag
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risken för arbetslöshet i en krissituation. Europeiska unionens råd antog
den 19 maj 2020 förordning (EU) 2020/672 om inrättande av ett europeiskt
instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en
krissituation (SURE) till följd av covid-19-utbrottet. SURE blir enligt
förordningen tillgängligt först efter det att alla medlemsstater har ställt ut
nödvändiga garantier.
Medlemsländer ska enligt förordningen ha möjlighet att ansöka om lån
för faktiska, och eventuellt även planerade, offentliga utgifter som ökat
plötsligt och kraftigt fr.o.m. den 1 februari 2020. Utgiftsökningen ska bero
på nationella åtgärder med direkt anknytning till system för korttidsarbete
eller liknande åtgärder samt, i tillämpliga fall, relevanta hälsorelaterade
åtgärder. Europeiska unionens råd ska fatta beslut om lån på förslag från
Europeiska kommissionen. Villkoren för lånen, inklusive amorteringsperioder, kan skilja sig åt mellan låntagarländerna.
Instrumentens storlek föreslås sammantaget uppgå till högst 100 miljarder euro och finansieras genom att Europeiska kommissionen lånar medel
på kapitalmarknaden för Europeiska unionens räkning.
Enligt den ovan nämnda förordningen ska EU:s medlemsländer genom
avtal med Europeiska kommissionen ställa ut garantier om totalt
25 miljarder euro till Europeiska unionen. Dessa garantier ska, tillsammans med EU-budgeten, säkerställa Europeiska unionens kreditvärdighet. Garantierna kommer att vara utställda till dess att Europeiska unionens alla betalningsåtaganden kopplade till SURE är infriade, dock längst
fram t.o.m. 2053. Fördelningen av medlemsländernas garantiåtaganden
baseras på deras bruttonationalinkomst. För Sveriges del innebär detta att
en garanti om högst 848 537 250 euro ställs ut till Europeiska unionen,
vilket för närvarande motsvarar ca 9 258 miljoner kronor. Avtalet träder i
kraft först när alla medlemsstater ställt ut sina garantier. Europeiska kommissionen får utlösa garantin om Europeiska unionen inte tagit emot tillräcklig återbetalning på utestående lån till en medlemsstat och samtidigt
har betalningsskyldigheter som måste infrias för lån upptagna på kapitalmarknaden. Avtalet finns i bilaga 6.
Fram t.o.m. 2023 bedöms risken för att garantin infrias som försumbar,
eftersom lånen som Europeiska unionen kommer att ta upp på kapitalmarknaden inte kommer att förfalla förrän tidigast i mitten av det året. De
förväntade bestående kostnaderna för garantins hela löptid bedöms vara
lägre än det eventuella infriandet av garantin under ett enskilt år. Sannolikt
återvinns nämligen utbetalda förluster för garantin genom att det land som
inte återbetalat sitt lån från Europeiska unionen i slutändan gör det. Dessutom är Europeiska unionen en s.k. prioriterad fordringsägare, vilket innebär att unionen återbetalas först av borgenärerna vid eventuella betalningsinställelser. Eventuella infrianden kommer att hanteras av Riksgäldskontoret.
Det finns samtidigt en rad osäkerhetsfaktorer som försvårar en värdering
av den förväntade förlusten under garantins löptid. Dessa inkluderar en
lång tidshorisont med amorteringsperioder som kan sträcka sig ända till
dess att garantin löper ut 2053, en oklar genomsnittlig amorteringsperiod,
oklarhet i hur stor andel av eventuella förfall som kommer att kunna täckas
av EU-budgeten, som ska användas i första hand, och osäkerhet beträffande till hur stor grad instrumentets maximala kapacitet kommer att
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intecknas. Detta innebär att garantin inte bör hanteras inom ramen för den
statliga garantimodellen.
Regeringen bedömer att det finns risker med att inrätta SURE. Förslaget
undergräver delvis medlemsländernas eget ansvar för att upprätthålla tillräckligt starka offentliga finanser för att hantera framför allt arbetsmarknadsrelaterade utgifter. Dessutom finns det en risk för att införandet
kan bidra till att liknande stödmekanismer av mer permanent natur
etableras framöver. Det finns också, som alltid när en garanti ställs ut, risk
för att den infrias och skapar bestående kostnader.
Regeringen noterar samtidigt att den extraordinära situationen med
spridningen av covid-19 kan innebära ett tillfälligt behov att komplettera
nationella åtgärder med viss finansiering på EU-nivå. SURE skulle
förbättra förutsättningarna till långsiktig finansiering till lägre kostnad för
länder som drabbats av utbrottet av covid-19. Detta är positivt för svensk
ekonomi som är beroende av omvärlden. Regeringen anser att förslagets
tillfälliga karaktär har tydliggjorts genom att ett slutdatum har införts och
att medlemsstaternas risker kopplade till att garantin infrias har minskat
genom att EU-budgeten i första hand ska användas för att täcka förluster.
Slutligen finns en rad faktorer som kraftigt begränsar risken för att
garantin infrias och att bestående förluster uppkommer för garantigivarna.
Den låga risk som utställandet av garantin innebär är enligt regeringen
rimlig i förhållande till vad garantin bidrar till att uppnå genom etableringen av SURE.
Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens godkännande för
att regeringen ska kunna ingå en bindande internationell överenskommelse
som gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om. Det ovan beskrivna
avtalet innebär, som tidigare anförts, att Sverige ställer ut en garanti om
högst 848 537 250 euro. Åtaganden av detta slag kräver enligt 9 kap. 8 §
andra stycket regeringsformen och 6 kap. 3 § första stycket budgetlagen
(2011:203) riksdagens medgivande.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen godkänner
avtalet med Europeiska kommissionen om en garanti för ett europeiskt
instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en
krissituation till följd av utbrottet av covid-19 (SURE) och bemyndigar
regeringen att under 2020 ställa ut en statlig garanti till Europeiska
unionen för SURE som uppgår till högst 848 537 250 euro. Regeringen
avser i budgetpropositionen för 2021 återkomma till hanteringen av
Riksgäldskontorets kostnader. Utgångspunkten är att kostnaderna så långt
som möjligt ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.
Garanti till Europeiska investeringsbankens garantifond för stöd till
företag
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner deltagaravtalet med Europeiska investeringsbanken samt garantiavtalet med Europeiska investeringsbanken och deltagande länder om en garantifond för stöd till i
första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av
covid-19. Vidare bemyndigar riksdagen regeringen att under 2020 ställa
ut en statlig garanti till fonden som uppgår till högst 863 337 362 euro.
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Skälen för regeringens förslag: Effekterna av spridningen av sjuk- Prop. 2019/20:181
domen covid-19 har skapat en ansträngd likviditetssituation för många
företag i EU. Vidare är de finansiella marknaderna mindre benägna att
bevilja företag nya krediter, liksom att investera i aktiekapital, eftersom
osäkerheten kring företagens framtida lönsamhet är stor.
Europeiska investeringsbankens (EIB) styrelse har mot denna bakgrund
beslutat att skapa ett nytt instrument för att bidra med likviditetsstöd till
framför allt små och medelstora företag i EU. Det förutsätter att EU:s
medlemsländer ställer ut statliga garantier på upp till 25 miljarder euro för
en garantifond som EIB ska använda för att kunna erbjuda riskdelning för
finansiella mellanhänder, såsom banker och riskkapitalbolag. Garantifonden ska bidra till att upprätthålla utlåning till, och investeringar i,
långsiktigt livskraftiga företag i EU, som har fått ekonomiska problem till
följd av krisen. Målsättningen är att möjliggöra stöd om sammanlagt
200 miljarder euro. Garantifonden etableras först efter att medlemsländer
som sammanlagt äger minst 60 procent av EIB undertecknat avtal om deltagande.
EIB och Europeiska investeringsfonden ska genom garantifonden
erbjuda olika typer av riskdelningsprodukter, bl.a. garantier för krediter,
köp av värdepapperiserade tillgångar och indirekta aktieinvesteringar via
riskkapitalfonder. För att möjliggöra anpassningar utifrån marknadsbehoven beslutas den exakta produktsammansättningen inte på förhand.
Av medlen är dock 65 procent avsatta för att möjliggöra krediter till små
och medelstora företag med färre än 250 anställda och 28 procent för
krediter till företag med fler än 250 anställda. Av den senare andelen får
högst 5 procentenheter användas för lån till offentliga aktörer i hälsosektorn som bedriver verksamhet för att bemöta hälsokrisen till följd av
utbrottet av det nya coronaviruset. Resterande 7 procent av medlen är
avsatta för riskkapital till företag med färre än 3 000 anställda. Investeringar kan göras fram t.o.m. utgången av 2021 i företag i de medlemsländer som deltar i fonden. De statliga garantierna ska vara utställda
t.o.m. utgången av 2037.
Staten behöver ingå två avtal för att delta i fonden, dels ett deltagaravtal
med EIB som motpart och som reglerar det svenska garantiåtagandet, dels
ett garantiavtal med övriga deltagande medlemsstater och EIB som motparter och som reglerar medlemsstaternas garantiåtaganden. Avtalen finns
i bilaga 7–9.
Enligt EIB:s förslag ska EU:s medlemsländer ställa ut garantier till
fonden motsvarande deras respektive ägarandel i EIB. Sveriges ägarandel
uppgår till 3,45 procent, vilket motsvarar en statlig garanti på 863 337 362
euro eller ca 9 419 miljoner kronor. Regeringen anser att Sverige bör delta
i garantifonden. Åtgärder för att öka riskvilligheten vid kreditgivning är en
lämplig åtgärd under rådande omständigheter. Sverige är beroende av
handel och påverkas av den ekonomiska utvecklingen i EU. Inrättandet av
garantifonden väntas stärka den ekonomiska utvecklingen i EU och värna
likvärdiga villkor på den inre marknaden genom att komplettera nationella
stödprogram. I Sverige är bl.a. privata banker, riskkapitalbolag och offentliga aktörer, såsom Almi Företagspartner AB och Stiftelsen Norrlandsfonden, möjliga mottagare av stöd för vidareutlåning till svenska företag.
Avtalen om garantifonden ger upphov till potentiella kostnader för
staten i form av dels vissa administrativa kostnader för EIB:s förvaltning
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av fonden, dels garantiinfrianden. De administrativa kostnaderna för förvaltningen av fonden utgörs bl.a. av ränta på den likviditetsfacilitet EIB
kommer etablera för att hantera infrianden av garantin, juridisk rådgivning, revision, valutarisk och upplåning. Dessa kostnader ska i första hand
täckas av garantifondens intäkter. Skulle intäkterna inte vara tillräckliga
kan deltagande länder ombes att täcka resterande kostnader. Kostnaderna
fördelas i så fall pro rata bland dessa länder, dvs. varje medlemsland får
täcka en andel som motsvarar dess ägarandel i EIB. Intäkterna från fondverksamheten förväntas dock vara tillräckliga för att täcka de administrativa kostnaderna och några kostnader för staten väntas därför inte uppkomma till följd av detta.
Kostnader i form av förväntade garantiinfrianden kan också uppkomma
då även faktiska förluster täcks pro rata av deltagande länder. Det som över
tid kommer att belasta statens budgetsaldo och finansiella sparande är
nettoförlusten. Enligt avtalen ska EIB införa ett särskilt riskhanteringssystem så att garantifondens medel fördelas på ett sådant sätt att den förväntade nettoförlusten blir 20 procent. Med en förväntad nettoförlust på
20 procent beräknas de totala kostnaderna för svenska staten för garantin
uppgå till 172 667 472 euro, vilket för närvarande motsvarar ca
1 884 miljoner kronor. Som mest kan statens kostnader uppgå till den
totala svenska andelen av garantin, dvs. 863 337 362 euro.
Eftersom det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen är
det svårt att förutspå de förväntade förlusterna. En annan osäkerhet är att
de initiala kostnaderna kan överskrida nettoförlusten om infrianden av
garantin inträffar först och återflöden senare. Förlusterna kan realiseras
under hela garantins livstid, dvs. fram t.o.m. 2037. Osäkerheten kring den
ekonomiska utvecklingen och den slutgiltiga produktsammansättningen
gör det svårt att beräkna när förlusterna kommer uppstå. Detta innebär att
garantin inte bör hanteras inom ramen för den statliga garantimodellen.
Regeringen utgår från ett förenklat antagande om att förluster kommer
realiseras jämnt över fondens livstid. Mot denna bakgrund beräknas
Sveriges andel av den förväntade förlusten för 2020 till 54 miljoner kronor
och den årliga förväntade förlusten 2021–2037 till 108 miljoner kronor.
I enlighet med vad som anförts i anslutning till förslaget beträffande
garantin till Europeiska unionen krävs riksdagens godkännande av avtalen
och ett bemyndigande om att ställa ut garantin.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen godkänner deltagaravtalet med EIB samt garantiavtalet med EIB och deltagande länder
om en garantifond för stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av utbrottet av covid-19 samt bemyndigar regeringen att
under 2020 ställa ut en statlig garanti till fonden som uppgår till högst
863 337 362 euro. Regeringen avser i budgetpropositionen för 2021
återkomma till hanteringen av Riksgäldskontorets kostnader. Utgångspunkten är att kostnaderna så långt som möjligt ska finansieras inom
befintliga ekonomiska ramar.
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett
anslag på 240 520 000 kronor.
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Regeringens förslag: Anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter ökas med 53 823 000 kronor.
Anslaget får även användas för infrianden av statens åtaganden i
enlighet med avtalen om Europeiska investeringsbankens garantifond
för stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av
utbrottet av covid-19 och avtalet med Europeiska kommissionen om en
garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska
risken för arbetslöshet i en krissituation till följd av utbrottet av covid19 (SURE).
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Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för
infrianden av garantier till vissa internationella finansieringsinstitut.
I föregående delavsnitt föreslår regeringen att Sverige dels ingår avtal
med Europeiska kommissionen om lån till medlemsstater (SURE), dels
ingår avtal med EIB och deltagande länder om en garantifond för stöd till
företag. För avtalet med kommissionen avseende SURE beräknas inga
förluster uppstå. För avtalen med EIB och deltagande länder beräknas
däremot förväntade förluster för 2020–2037. Anslaget bör därför ökas med
53 823 000 kronor. För 2021–2037 beräknas utgifterna öka med
107 646 000 kronor per år. Vidare bör ändamålet med anslaget utvidgas.
Anslaget bör även få användas för infrianden av statens åtaganden i
enlighet med avtalen om Europeiska investeringsbankens garantifond för
stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av
utbrottet av covid-19 och avtalet med Europeiska kommissionen om en
garanti för ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken
för arbetslöshet i en krissituation till följd av utbrottet av covid-19 (SURE).

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
1:1 Skatteverket
I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett
anslag på 8 019 955 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Skatteverket ökas med 150 000 000
kronor.
Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 4–10 föreslår regeringen att
ett omställningsstöd ska införas. Skatteverket föreslås vara ansvarig myndighet för beslut om utbetalning av omställningsstöd. Förslaget innebär att
Skatteverket får tillkommande kostnader för hantering och kontroll av
utbetalningar av omställningsstödet. Anslaget bör därför ökas med
150 000 000 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
I statens budet för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag
på 13 768 886 000 kronor.
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Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ökas med 5 800 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för
insatser inom regeringens arbete med hälso- och sjukvård och folkhälsa.
Anslaget får även användas för utgifter för extraordinära smittskyddsåtgärder som kan behöva vidtas i arbetet med utbrottet av coronaviruset
som orsakar sjukdomen covid-19 samt för att ersätta kommuner för merkostnader inom omsorgen som uppstår i det arbetet.
Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder
med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51,
rskr. 2019/20:201) och Extra ändrngsbudget för 2020 – Ytterligare
åtgärder med anledning av coronaviruset (prop.2019/20:146,
bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:208) ökades anslaget med sammanlagt
2 511 000 000 kronor, varav 1 000 000 000 kronor avseende ersättning till
regioner och kommuner för merkostnader inom hälso- och sjukvården och
omsorgen till följd av coronaviruset. Efter förslag i propositionen Extra
ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades vidare
anslaget med 2 000 000 000 kronor för att täcka kommunernas och regionernas merkostnader (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60,
rskr. 2019/20:294). I propositionen Vårändringsbudget för 2020 föreslår
regeringen att ytterligare 2 000 000 000 kronor tillförs för att ersätta
regioner och kommuner för merkostnader med anledning av coronaviruset
(prop. 2019/20:99 s. 112 f.).
Testning för covid-19 och smittspårning behöver ske i ökad utsträckning. För att möjliggöra detta föreslås att 4 800 000 000 kronor avsätts för
testning. Det innefattar såväl tester för påvisande av aktiv infektion, s.k.
PCR-test som s.k. serologiska tester (antikroppstester). För en utökad
kapacitet för smittspårning föreslås också en smittspårningsmiljard.
Anslaget bör därför ökas med 5 800 000 000 kronor.
2:2 Folkhälsomyndigheten
I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett
anslag på 497 599 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 2:2 Folkhälsomyndigheten ökas med
30 000 000 kronor.
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Skälen för regeringens förslag: Utbrottet av det nya coronaviruset
medför extra kostnader för Folkhälsomyndigheten. Efter förslag i
propositionen Extra ändringsbudget 2020 – Åtgärder med anledning av
coronaviruset (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201)
ökades anslaget med 35 000 000 kronor, bl.a. för att vidareutveckla
befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser samt
olika former av stöd till berörda myndigheter och andra aktörer. Myndigheten behövde därför bl.a. utöka personalstyrkan och vidareutveckla
sin kapacitet. Efter förslag i proposition Extra ändringsbudget för 2020 –
Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med
anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60,

rskr. 2019/20:294) tillfördes anslaget 28 000 000 kronor för tillkommande Prop. 2019/20:181
kostnader, som t.ex. ökade personalkostnader, kostnader för undersökningar, utredningar, modelleringar, kommunikation och it-system.
Med anledning av den pågående spridningen av covid-19 har regeringen
gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna och
regionerna, skyndsamt säkerställa adekvata flödeskedjor för storskalig
serologisk testning och PCR-testning för covid-19 i hela landet. Myndigheten ska på nationell nivå säkerställa att alla behövliga strukturer för
testning och testningens följder finns på plats i närtid, i samarbete med
regionerna, länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för genomförandet. I uppdraget ingår även att stödja regionerna så att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot annan hälso- och sjukvård eller
omsorg. I uppdraget ingår även att säkerställa att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv utifrån förväntad immunitetsnivå och möjlighet
till smittspårning. Myndigheten ska även bygga upp och tillhandahålla en
nationell funktion i form av ett utbrottsteam som kan stödja regionerna i
smittspårningen och utredningen av positiva fall av covid-19. Anslaget bör
därför ökas med 30 000 000 kronor.
8:1 Socialstyrelsen
I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett
anslag på 816 850 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 8:1 Socialstyrelsen ökas med
100 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Den pågående spridningen av covid19 medför extra kostnader för Socialstyrelsen, som har en central roll i
hanteringen av krisen. Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget
2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:132,
bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201) ökades anslaget med 20 000 000
kronor, bl.a. för att förstärka myndighetens personalstyrka. Efter förslag i
propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset tillfördes anslaget 97 000 000 kronor för ökade personalkostnader
för egen och inhyrd bemanning till myndighetens krisorganisation, som
utför ett omfattande arbete med upphandling och lagerhållning av hälsooch sjukvårdsmaterial (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60,
rskr. 2019/20:294). De extra kostnaderna omfattar även utgifter för itsystem samt köp av tjänster och varor. I propositionen Vårändringsbudget
för 2020 föreslår regeringen en ökning av anslaget med 10 000 000 kronor
i syfte att inrätta en samordningsfunktion vid Socialstyrelsen för att stödja
regionerna i koordinationen av tillgängliga intensivvårdsplatser inom
landet (prop. 2019/19:99 s. 114).
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen
av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med
anledning av utbrottet av covid-19. I uppdraget ingår att bl.a. stärka hälsooch sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet, t.ex. genom
nationella förstärkningsresurser. I uppdraget ingår även att samordna, och
vid behov stärka regionernas kapacitet att transportera patienter mellan
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olika regioner. I uppdraget ingår vidare att, i de fall myndigheten anser att
det finns behov, skapa relevanta nationella lägesbilder av tillgänglig hälsooch sjukvårdskapacitet samt att kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder
till regionerna för att stödja dem att koordinera tillgänglig hälso- och
sjukvårdskapacitet. Anslaget bör därför ökas med 100 000 000 kronor.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
1:24 Omställningsstöd
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statens budget för
innevarande år.
Regeringens förslag: Ett nytt anslag 1:24 Omställningsstöd förs upp
på statens budget med 39 000 000 000 kronor. Anslaget får användas
för Skatteverkets utbetalningar av omställningsstöd till företag i
enlighet med den föreslagna lagen om omställningsstöd.
Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 4–10 föreslår regeringen att
ett omställningsstöd ska införas. Skatteverket beslutar om utbetalning av
omställningsstöd enligt det nya förslaget. För att finansiera stödet bör ett
nytt anslag 1:24 Omställningsstöd föras upp på statens budget med
39 000 000 000 kronor. Anslaget får användas för Skatteverkets utbetalningar av omställningsstöd till företag i enlighet med den föreslagna lagen
om omställningsstöd.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden
I statens budget för innevarande år finns det för detta ändamål uppfört ett
anslag på 2 486 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att
stärka välfärden ökas med 6 000 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har beslutat att föra upp ett
nytt anslag om 2 486 000 000 kronor på statens budget för 2020, Stöd till
kommunsektorn för att stärka välfärden (bet. 2019/20:FiU49, rskr.
2019/20:163). Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och
regioner för att stärka välfärden. Medlen fördelas proportionellt utifrån
befolkningsmängd, varav 70 procent till kommunerna och 30 procent till
regionerna.
Kommuner och regioner drabbas hårt till följd av det nya coronaviruset.
För att mildra osäkerheten, bidra till stabilitet i sektorn och för att öka
kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga tillgången till en
bra vård, skola och omsorg föreslår regeringen i Vårändringsbudget för
2020 (prop. 2019/20) att anslaget ökas med 20 000 000 000 kronor. Även
denna satsning fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent
till regionerna.
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Regeringen bedömer att det finns skäl att tillföra kommuner och Prop. 2019/20:181
regioner ytterligare resurser. Den försvagade arbetsmarknaden medför
både minskade kommunalskatteintäkter och ökade utgifter inom olika
områden. Regeringen anser därför att ytterligare medel behöver tillföras
kommunsektorn i form av generella statsbidrag. Anslaget bör därför ökas
med 6 000 000 000 kronor. Även detta tillskott bör fördelas proportionellt
utifrån befolkningsmängd, men med 50 procent till kommunerna och 50
procent till regionerna.

11.2

Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel ökar
med 51,2 miljarder kronor 2020. Ökningen hänförs i huvudsak till
införandet av omställningsstödet för företag med kraftigt minskad
omsättning, medlen för ökad testning och smittspårning och de ökade
generella statsbidragen till kommuner och regioner. Utgiftsökningarna
försämrar statens finansiella sparande och ökar statens lånebehov med
motsvarande belopp. Utgifterna beräknas även öka med 0,1 miljarder
kronor per år 2021–2037 till följd av förslagen i denna proposition. Statens
finansiella sparande försämras och statens lånebehov ökar med motsvarande belopp.
Förslagen innebär även att de statliga garantiåtagandena ökar med
ca 18,3 miljarder kronor. Statens lånebehov och finansiella sparande påverkas inte av utfärdande av garantierna. Om garantierna behöver infrias
innebär det att staten betalar ut ersättning för förluster på garantin, vilket
tar utrymme under utgiftstaket i anspråk, försämrar statens finansiella sparande och ökar statens lånebehov. Omvänt kommer framtida återvinningar
på tidigare utbetalda infrianden leda till att statens lånebehov minskar och
att statens finansiella sparande förbättras.
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Sammanfattning av promemorian
Omställningsstöd till företag som fått minskad
omsättning på grund av coronaviruset
I promemorian föreslås att ett omställningsstöd införs för företag som fått
minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Omställningsstödet kan ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och
april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen
för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är orsakad av
spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet omfattar fysiska och juridiska
personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för
F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt gäller inte
sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är
undantagna från skattskyldighet. Omställningsstöd ges med 75 procent av
det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader
för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses kostnader för hyra och
leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga
reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och
telefoni, uppvärmning av lokaler, försäkringar, utfodring av djur,
franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för
immateriella rättigheter.
Stöd får inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har
restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd.
Vidare krävs att företaget inte verkställer eller beslutar om vinstutdelning
eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021. Om stödet
uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.
Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut
genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt
för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt
belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och
kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser införs.
Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast
den 31 augusti 2020.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till lag om omställningsstöd
Härigenom föreskrivs följande.
Omställningsstöd
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag
vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).
Vem har rätt till omställningsstöd?
2 § Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för ansökan om omställningsstöd
1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och
2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Kravet på godkänd F-skatt enligt första stycket 2 gäller inte för stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
närmare föreskrifter om rätt till omställningsstöd.
3 § Rätt till omställningsstöd har inte
1. staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
2. företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande, om inte verksamheten avser affärsverksamhet,
3. företag där företaget, eller något annat företag som ingår i samma
koncern, hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som
av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke
samarbetsvilliga på skatteområdet, och
4. begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), om näringsverksamheten i Sverige inte bedrivs
från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § samma lag.
Med koncern avses i första stycket 3 en koncern av sådant slag som
anges 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).
Skattepliktigt näringsbidrag
4 § Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. 2–8 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) ska omställningsstöd tas upp i sin helhet
det beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del
stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som
företaget inte är skattskyldigt för. Om stödet är hänförligt till kostnader
under det föregående beskattningsåret får det tas upp detta år i stället.
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Återbetalas stödet, ska det återbetalade beloppet dras av.
Handläggningen av en ansökan om omställningsstöd
5 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.
Besluten gäller omedelbart.
6 § En ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:
1, företagets minskade nettoomsättning,
2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,
3. de fasta kostnader som ansökan avser,
4. ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta
omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
5. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta
beslut om omställningsstöd.
Om flera företag som ingår i en koncern av sådant slag som anges i
1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ansöka om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också
lämna uppgift om koncernstrukturen.
Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och
samvete.
7 § Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska till Skatteverket
omgående anmäla om de uppgifter som lämnats i ansökan visar sig vara
felaktiga eller om sådana förändringar inträffat som kan påverka rätten till
stöd eller stödets storlek.
Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående
anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets
storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av
ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en upplysning om
denna skyldighet.
Kreditering på skattekonto
8 § Omställningsstöd tillgodoförs ett företag genom kreditering på ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på
kontot efter kreditering av ett omställningsstöd ska utbetalning ske om det
inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen och
beloppet inte behövs för avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning
vid skatter och avgifter.
Utredning och kontroll
9 § Ett företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd ska ge
Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på företagets
rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Skatteverket får begära att företaget lämnar ett sådant revisorsintyg som
avses i 6 § första stycket 4, även om det sökta stödet understiger
100 000 kr.
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10 § Skatteverket får förelägga ett företag att fullgöra sina skyldigheter Prop. 2019/20:181
enligt 9 och 12 §§. Om företagets ansökan om omställningsstöd ännu inte Bilaga 2
har prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer ett sådant
föreläggande. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet
11 § Skatteverket får förelägga en fysisk eller juridisk person att lämna
uppgift om en rättshandling med den som har fått omställningsstöd.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av
att den som har fått stödet har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i
sin ansökan om omställningsstöd.
Föreläggandet får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser
utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller det även företrädare för den juridiska personen.
Revision
12 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera ett företag som
har fått omställningsstöd med avseende på företagets rätt till stöd. I fråga
om revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–11, 13 och 14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Kontrollbesök
13 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att det
företag som har fått omställningsstöd har rätt till sådant stöd.
Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler. Kontrollbesök
får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en
inte oväsentlig del användas som bostad.
Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga till grund för beslut om
omställningsstöd. Skatteverket får vid besöket ställa frågor om
verksamheten. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna
i ansökan om omställningsstöd.
Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte
underrättas om beslutet före besöket. Kontrollbesöket ska genomföras på
ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.
Bevissäkring
14 § Skatteverket får ansöka hos förvaltningsrätten om bevissäkring för att
kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd. En sådan
bevissäkring kan avse revision i den reviderades verksamhetslokaler,
eftersökande och omhändertagande av handlingar samt försegling av
lokal, förvaringsplats eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring gäller
bestämmelserna i 45 kap. samt 69 kap. 2–12 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).
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Undantag från kontroll
15 § Bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om att
vissa uppgifter och handlingar kan undantas från granskning gäller även
vid föreläggande, revision, bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag
som fått omställningsstöd.
Återkrav
16 § Ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har
betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.
17 § Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att
återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska
innehålla uppgifter om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när
beloppet senast ska betalas.
Avbetalning och anstånd
18 § Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett
återkrav på omställningsstöd om det skulle medföra betydande skadeverkningar för företaget eller om det annars framstår som oskäligt att
betala hela beloppet på förfallodagen.
19 § Vid återkrav enligt 17 § får Skatteverket efter ansökan bevilja anstånd
med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort belopp
som kommer att behöva betalas.
Anstånd får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i
den fråga som har föranlett anståndet.
Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, får
anstånd beviljas bara om säkerhet ställs för återbetalningen, om det inte
finns särskilda skäl som talar mot detta. Bestämmelserna i 63 kap.
9 och 10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i dessa fall. Om en
sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad som sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. i stället Skatteverket.
20 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd beviljats,
om företaget har lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för
anståndet eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket
1. återkalla anståndet,
2. sätta ned anståndsbeloppet, eller
3. kräva säkerhet för fortsatt anstånd.
Återbetalning
21 § Återbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för
återbetalning.
Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på
det särskilda kontot.

146

22 § Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den Prop. 2019/20:181
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månad då Skatteverket beslutat om återkrav.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen
senast ska göras en annan dag.
Ränta
23 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska
dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att
omställningsstödet betalades ut till och med den dag betalning sker.
Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt
65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från
kravet på ränta.
Betalningssäkring
24 § Skatteverket får ta ett företags egendom i anspråk för att säkerställa
betalning av återkrav av omställningsstöd. I fråga om betalningssäkring
avseende ett sådant återkrav gäller bestämmelserna i 46 kap. 5–7 och
9–22 §§ och 69 kap. 13–18 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Företrädaransvar
25 § Om en företrädare för en juridisk person förfarit uppsåtligt eller varit
grovt oaktsam vid ansökan om omställningsstöd, och detta har lett till att
omställningsstöd har betalats ut med ett för stort belopp och att
Skatteverket beslutat att återkräva omställningsstödet helt eller delvis, är
företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det
belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Bestämmelserna i 59 kap. 15, 16, 17 första stycket, 18, 19 första och
andra styckena, 20, 21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)
ska tillämpas på detta företrädaransvar.
Överklagande
26 § Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas till den
förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7–9 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som avser föreläggande utan vite, revision och kontrollbesök får
dock inte överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring eller
om att ta egendom i förvar får inte heller överklagas.
Indrivning och verkställighet
27 § Om ett återkrav av omställningsstöd inte har betalats i rätt tid, ska
fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar.
28 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket
1. avstå att lämna en fordran på återkrav för indrivning, eller
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2. lämna en fordran för indrivning även om förfallodagen inte har
inträffat.
29 § Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
30 § Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för
indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna räntan efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) för tiden efter överlämnandet och driva in den.
Förbud mot överlåtelse
31 § En fordran på omställningsstöd som ska betalas får inte överlåtas
innan beloppet kan betalas ut.
32 § En fordran som avses i 31 § får utmätas trots att den inte får överlåtas.
Om en fordran på omställningsstöd ska betalas enligt 8 §, får utmätning
dock göras först efter det att Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att
ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.
Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid
utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.
Preskription
33 § En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av
lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. anses vara en
sådan fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Straffbestämmelser
34 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade
förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt 7 § första
stycket, och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas
ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för omställningsstödsbrott
till fängelse i högst två år.
Till samma straff döms den som efter att omställningsstöd utbetalats inte
anmäler sådana ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att
anmäla enligt 7 § andra stycket och underlåtenheten innebär att företaget
fått ett högre stöd än vad det har rätt till.
35 § Om brott som avses i 34 § är grovt, döms för grovt omställningsstödsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning.
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36 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 34 §
döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst
ett år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är Prop. 2019/20:181
Bilaga 2
mindre allvarlig, döms det inte till ansvar.
37 § Den som frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut
om stödet eller om återkrav av stödet kan fattas, döms inte till ansvar enligt
34–36 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet1 ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2019/20:166

Föreslagen lydelse

1§
Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ och 15 kap. 10–13 §§
brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos
Skatteverket,
5. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med
Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete,
6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen
8. folkbokföringslagen
(1991:481), samt
(1991:481),
9. lagen (2014:307) om straff
9. lagen (2014:307) om straff för
för penningtvättsbrott, och
penningtvättsbrott.
10. lagen (2020:000) om omställningsstöd.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat
brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns
särskilda skäl för detta.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
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Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 kap. 3 §§ lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
Denna lag tillämpas vid behandDenna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- ling av personuppgifter i Skattebeskattningsverksamhet
verkets
beskattningsverksamhet verkets
och i verkets handläggning enligt och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsupp- hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd gifter, lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete och lagen vid
korttidsarbete,
lagen
(1991:1047) om sjuklön, om (1991:1047) om sjuklön och lagen
behandlingen är helt eller delvis (2020:000) om omställningsstöd,
automatiserad eller om uppgifterna om behandlingen är helt eller delvis
ingår i eller är avsedda att ingå i en automatiserad eller om uppgifterna
strukturerad samling av person- ingår i eller är avsedda att ingå i en
uppgifter som är tillgängliga för strukturerad samling av personsökning eller sammanställning uppgifter som är tillgängliga för
enligt särskilda kriterier.
sökning eller sammanställning
enligt särskilda kriterier.
Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling
av uppgifter om juridiska personer och avlidna.
2 kap.
3 §3
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas
i databasen:
1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
Senaste lydelse 2014:1477.
3
Senaste lydelse 2015:901.
2

151

Prop. 2019/20:181
Bilaga 2

8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i
fackförening,
10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från
arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644)
om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som
inte har rätt att vistas i Sverige,
13. uppgifter som behövs för
13. uppgifter som behövs för
handläggning
enligt
lagen handläggning
enligt
lagen
(2013:948) om stöd vid korttids- (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och
arbete eller lagen (2020:000) om
omställningsstöd, och
14. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i stället för lydelsen
enligt lagen (2020:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2019/20:74

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för
1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,
betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande
prövning,
6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter,
b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
d) enligt lagen (2017:182) om
d) enligt lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-förland- automatiskt utbyte av land-förlandrapporter på skatteområdet och rapporter på skatteområdet och
33 a kap.
skatteförfarandelagen, 33 a kap. skatteförfarandelagen,
och
e) enligt 33 b kap. skatteföre) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen.
farandelagen, och
f) enligt lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen
(2020:000) om omställningsstöd.
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande,
8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av
utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,
9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
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Förteckning över remissinstanserna
Efter remiss har yttranden inkommit från Bokföringsnämnden, Boverket,
Brottsförebyggande rådet, Datainspektionen, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Famna – Riksorganisationen för
idéburen välfärd, FAR, Fastighetsägarna Sverige, Finansinspektionen,
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Företagarna, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Luleå, Förvaltningsrätten
i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Justitiekanslern, Kammarrätten
i Göteborg, Kammarrätten i Stockholm, Kommerskollegium, Konjunkturinstitutet, Kronofogdemyndigheten, Lantbrukarnas Riksförbund,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Näringslivets Regelnämnd, Regelrådet, Region Kalmar län, Region
Norrbotten, Region Stockholm, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Sparbankernas Riksförbund, Riksidrottsförbundet, Småföretagarnas Riksförbund, Srf konsulterna, Statens kulturråd, Statistiska centralbyrån, Stockholms handelskammare, Stockholms tingsrätt, Svenska Bankföreningen,
Svensk Försäkring, Svenska Kyrkan, Svenskt Näringsliv, Sveriges
Advokatsamfund, Sveriges Kommuner och Regioner, Tillväxtverket, TU
– Medier i Sverige, Umeå tingsrätt, Vinnova, Åklagarmyndigheten.
Regelrådet har avstått från att lämna några synpunkter. Därutöver har
Almega, Cabonline Group AB, Folkets Hus och Parker, Företagarna, Giva
Sverige, Konstnärernas Riksorganisation, Livsmedelsföretagen, Ludvig &
CO, Region Gotland, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Matfiskodlarna Sverige AB, Region Kronoberg, Svensk Handel,
Svensk Scenkonst, Svenska Djurparksföreningen, Svenska Skidanläggningars Organisation, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Tvätteriförbund,
Sveriges ungdomsorganisationer, Tjänstemännens Centralorganisation,
Transportföretagen, Vinnova och Visita Svensk Besöksnäring yttrat sig.

154

Lagrådsremissens lagförslag

Prop. 2019/20:181
Bilaga 4

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om omställningsstöd
Härigenom föreskrivs följande.
Omställningsstöd
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag
vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).
Vem har rätt till omställningsstöd?
2 § Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för prövningen av ansökan om
omställningsstöd
1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och
2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Kravet på godkänd F-skatt enligt första stycket 2 gäller inte för stiftelser,
ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
För en ideell förening ska organisationsnummer ha fastställts senast vid
utgången av 2019.
3 § Rätt till omställningsstöd har inte
1. staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
2. företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande, om inte verksamheten som ett sådant företag
bedriver avser affärsverksamhet,
3. företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i
en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen
som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke
samarbetsvilliga på skatteområdet, och
4. begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), om näringsverksamheten i Sverige inte bedrivs
från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § samma lag.
Vad som anges i första stycket 3 gäller även om ett annat företag som
ingår i samma intressegemenskap som det företag som ansökt om
omställningsstöd hör hemma i en sådan stat eller jurisdiktion. Företag ska
anses vara i intressegemenskap om
1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554), eller
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2. det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt,
innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget
eller har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.
Skattepliktigt näringsbidrag
4 § Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. 2–8 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) ska omställningsstöd tas upp i sin helhet
det beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del
stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som
företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Till
den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående
beskattningsåret får det tas upp detta år i stället.
Återbetalas stöd som tagits upp, ska det återbetalda beloppet dras av.
Handläggningen av en ansökan om omställningsstöd
5 § En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska
innehålla följande uppgifter:
1. företagets minskade nettoomsättning,
2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,
3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella
poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
4. de fasta kostnader som ansökan avser,
5. ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta
omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
6. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta
beslut om omställningsstöd.
Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern av
sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska
ansöka om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa
företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.
Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och
samvete.
6 § Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska till Skatteverket
omgående anmäla om de uppgifter som lämnats i ansökan visar sig vara
felaktiga eller om sådana förändringar inträffat som kan påverka rätten till
stöd eller stödets storlek.
Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående
anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets
storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av
ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en upplysning om
denna skyldighet.
Kreditering på skattekonto
7 § Omställningsstöd tillgodoförs ett företag genom kreditering på ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
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Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på Prop. 2019/20:181
kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det Bilaga 4
inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen.
Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett
omställningsstöd, ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen beräknas på överskottet från och med dagen efter
tillgodoförandet.
Utredning och kontroll
8 § Ett företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd ska ge
Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på företagets
rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Skatteverket får begära att företaget lämnar ett sådant revisorsintyg som
avses i 5 § första stycket 5, även om det sökta stödet understiger
100 000 kr.
9 § Skatteverket får förelägga ett företag att fullgöra sina skyldigheter
enligt 8 och 11 §§. Om företagets ansökan om omställningsstöd ännu inte
har prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer ett sådant
föreläggande. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet
10 § Skatteverket får förelägga en fysisk eller juridisk person att lämna
uppgift om en rättshandling med den som har fått omställningsstöd.
Fysiska personer som inte är eller inte kan antas vara bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen (1999:1078) får dock föreläggas endast om det
finns särskilda skäl.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av
att den som har fått stödet har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i
sin ansökan om omställningsstöd.
Föreläggandet får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte
förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas
har begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser
utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller det även
företrädare för den juridiska personen.
Revision
11 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera ett företag som
har fått omställningsstöd med avseende på företagets rätt till stöd. I fråga
om revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–11, 13 och 14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Kontrollbesök
12 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att det
företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd har rätt till sådant
stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler. Kontroll157
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besök får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad.
Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera sådant räkenskapsmaterial och andra handlingar som kan ligga till grund för beslut om
omställningsstöd. Skatteverket får vid besöket ställa frågor om verksamheten till en behörig företrädare för företaget. De uppgifter som lämnas
får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd.
Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte
underrättas om beslutet före besöket. Kontrollbesöket ska genomföras på
ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.
Bevissäkring
13 § För att kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd får
Skatteverket genomföra revision i den reviderades verksamhetslokaler,
eftersöka och omhänderta handlingar samt försegla lokal, förvaringsplats
eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring gäller bestämmelserna i
45 kap. och 69 kap. 2–12 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Undantag från kontroll
14 § Bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om att
vissa uppgifter och handlingar kan undantas från granskning gäller även
vid föreläggande, revision, bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag
som ansökt om eller fått omställningsstöd.
Återkrav
15 § Ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har
tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp.
16 § Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att
återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska
innehålla uppgifter om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när
beloppet senast ska betalas.
Avbetalning och anstånd
17 § Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett
återkrav på omställningsstöd om återkravet skulle medföra betydande
skadeverkningar för företaget, om det annars framstår som oskäligt att
betala hela beloppet på förfallodagen eller om ett sådant avtal kan antas
vara till fördel för det allmänna.
18 § Vid återkrav enligt 16 § ska Skatteverket efter ansökan bevilja
anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort
belopp som kommer att behöva betalas. Ett sådant anstånd får bestämmas
till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett
anståndet.
Skatteverket får också bevilja anstånd med betalningen om det kan antas
vara till fördel för det allmänna.
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Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, får Prop. 2019/20:181
anstånd enligt första stycket beviljas bara om säkerhet ställs för Bilaga 4
återbetalningen, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
Bestämmelserna i 63 kap. 9 och 10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)
gäller i dessa fall. Om en sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad som
sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. i stället Skatteverket.
19 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd enligt 18 §
första stycket beviljats, om företaget har lämnat felaktiga uppgifter som
legat till grund för anståndet eller om det finns andra särskilda skäl, får
Skatteverket
1. återkalla anståndet,
2. sätta ned anståndsbeloppet, eller
3. kräva säkerhet för fortsatt anstånd.
Återbetalning
20 § Ett återkrav enligt denna lag ska återbetalas genom insättning på ett
särskilt konto för återbetalning.
Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på
det särskilda kontot.
21 § Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den
månad då Skatteverket beslutat om återkrav.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen
ska göras senast en annan dag.
Dröjsmålsränta
22 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska
dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att
omställningsstödet tillgodoförts till och med den dag betalning sker.
Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt
65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från
kravet på ränta.
Betalningssäkring
23 § Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att
säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd. I fråga om
betalningssäkring avseende ett sådant återkrav gäller bestämmelserna i
46 kap. 5–7 och 9–22 §§ och 69 kap. 13–18 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Företrädaransvar
24 § Om en företrädare för en juridisk person förfarit uppsåtligt eller varit
grovt oaktsam vid ansökan om omställningsstöd, och detta har lett till att
omställningsstöd har tillgodoförts med ett för stort belopp, är företrädaren
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tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som
den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Bestämmelserna i 59 kap. 15 och 16 §§, 17 § första stycket, 18 §, 19 §
första och andra styckena, 20, 21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tillämpas på detta företrädaransvar.
Besluts verkställbarhet
25 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.
Överklagande
26 § Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas till den
förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7–9 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Skatteverkets beslut som avser föreläggande utan vite, revision,
kontrollbesök, avbetalningsplan och anstånd enligt 18 § andra stycket får
dock inte överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring eller
om att ta egendom i förvar får inte heller överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Indrivning och verkställighet
27 § Om ett återkrav av omställningsstöd inte har betalats i rätt tid, ska
fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar.
28 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket
1. avstå från att lämna en fordran på återkrav för indrivning, eller
2. lämna en fordran för indrivning även om förfallodagen inte har
inträffat.
29 § Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
30 § Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för
indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna räntan efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) för tiden efter överlämnandet och driva in den.
Förbud mot överlåtelse
31 § Ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras enligt
7 § får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.
32 § En fordran som avses i 31 § får utmätas trots att den inte får överlåtas.
Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått
tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.
Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid
utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.
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33 § En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av Bilaga 4
lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. anses vara en
sådan fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Straffbestämmelser
34 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade
förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 § första
stycket, och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt
tillgodoförs eller tillgodoförs med ett för högt belopp, döms för
omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år.
Till samma straff döms den som efter att omställningsstöd tillgodoförts
inte anmäler sådana ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att
anmäla enligt 6 § andra stycket och på så sätt orsakar att företaget fått ett
högre stöd än vad det har rätt till.
35 § Om brott som avses i 34 § är grovt, döms för grovt
omställningsstödsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande
bokföring, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning.
36 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 34 §
döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst
ett år.
Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är
mindre allvarlig, döms det inte till ansvar.
37 § Den som frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att det kan fattas ett
korrekt beslut om stödet eller om återkrav av stödet, döms inte till ansvar
enligt 34–36 §§.
För ansvarsfrihet vid felaktigt tillgodofört omställningsstöd krävs att det
felaktiga stödet har återbetalats.
Rätt att meddela föreskrifter
38 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
ytterligare föreskrifter om
1. när omställningsstöd får lämnas,
2. hur omställningsstöd ska beräknas,
3. ansökan om omställningsstöd, och
4. utbetalning och återbetalning av omställningsstöd.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2
Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ och 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos
Skatteverket,
5. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med
Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete,
6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen
8. folkbokföringslagen
(1991:481), samt
(1991:481),
9. lagen (2014:307) om straff
9. lagen (2014:307) om straff för
för penningtvättsbrott, och
penningtvättsbrott.
10. lagen (2020:000) om omställningsstöd.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat
brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns
särskilda skäl för detta.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.
Senaste lydelse 2020:736.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
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Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
Denna lag tillämpas vid behandDenna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- ling av personuppgifter i Skattebeskattningsverksamhet
verkets
beskattningsverksamhet verkets
och i verkets handläggning enligt och i verkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsupp- hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd gifter, lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete och lagen vid
korttidsarbete,
lagen
(1991:1047) om sjuklön, om (1991:1047) om sjuklön och lagen
behandlingen är helt eller delvis (2020:000) om omställningsstöd,
automatiserad eller om uppgifterna om behandlingen är helt eller delvis
ingår i eller är avsedda att ingå i en automatiserad eller om uppgifterna
strukturerad samling av personupp- ingår i eller är avsedda att ingå i en
gifter som är tillgängliga för sök- strukturerad samling av personuppning eller sammanställning enligt gifter som är tillgängliga för söksärskilda kriterier.
ning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.
Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling
av uppgifter om juridiska personer och avlidna.
2 kap.
3 §3
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas
i databasen:
1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
Senaste lydelse 2014:1477.
3
Senaste lydelse 2015:901.
2
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8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i
fackförening,
10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från
arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644)
om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som
inte har rätt att vistas i Sverige,
13. uppgifter som behövs för
13. uppgifter som behövs för
handläggning
enligt
lagen handläggning
enligt
lagen
(2013:948) om stöd vid korttids- (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och
arbete eller lagen (2020:000) om
omställningsstöd, och
14. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i stället för lydelsen
enligt lagen (2020:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2019/20:74

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för
1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,
betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande
prövning,
6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter,
b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
d) enligt lagen (2017:182) om
d) enligt lagen (2017:182) om
automatiskt utbyte av land-förland- automatiskt utbyte av land-förlandrapporter på skatteområdet och rapporter på skatteområdet och
33 a kap.
skatteförfarandelagen, 33 a kap. skatteförfarandelagen,
och
e) enligt 33 b kap. skatteföre) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen.
farandelagen, och
f) enligt lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete och lagen
(2020:000) om omställningsstöd.
7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande,
8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av
utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,
9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
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Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-06-06
Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill
Askersjö och Sten Andersson
Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund
av coronaviruset
Enligt en lagrådsremiss den 2 juni 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om omställningsstöd,
2. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet,
4. lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Kajsa
Kellerborg och Jonas Ljungberg samt departementssekreterarna Charlotte
Carrborg, Gabriel Cleverdahl, Alf Engsbråten och Katrin Fahlgren.
Förslagen föranleder följande yttrande.
Förslaget till lag om omställningsstöd
2§
Paragrafen innehåller grundläggande krav för att ett företag ska ha rätt till
stöd. Ett av kraven i första stycket är att företaget ska vara godkänt för Fskatt. Av andra stycket följer dock att detta krav för stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund kan ersättas av ett annat krav,
nämligen undantag från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomskattelagen. Regleringen blir tydligare om även det sistnämnda kravet framgår
direkt av första stycket 2. Bestämmelsen i det föreslagna tredje stycket bör
omformuleras så att det klart framgår att avsikten med bestämmelsen är att
reglera ytterligare ett krav för rätt till stöd om företaget är en ideell
förening. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse.
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Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk person och som
vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd
1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och
2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller
är en sådan stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund som undantas från
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
En ideell förening har rätt till omställningsstöd endast om organisations-nummer
för föreningen har fastställts senast vid utgången av 2019.

3§
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I första stycket i paragrafen räknas i punktform upp de företag som inte
har rätt till omställningsstöd. Ett slag av företag har dock reglerats i ett
andra stycke. Det gäller företag som ingår i samma intressegemenskap
som ett sådant företag som avses i punkt 3. Paragrafen skulle vinna i
klarhet och regleringen bli mer överskådlig om bestämmelsen i första
meningen i andra stycket tas in i uppräkningen av företag i första stycket i
en ny punkt 4. Paragrafen bör därför ges följande lydelse.
Rätt till omställningsstöd har inte
1. staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
2. företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund var för sig
eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, om
inte verksamheten som ett sådant företag bedriver avser affärsverksamhet,
3. företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i en
förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som av
medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke samarbetsvilliga på
skatteområdet,
4. företag som ingår i samma intressegemenskap som ett företag som avses i 3, och
5. begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229), om näringsverksamheten i Sverige inte bedrivs från ett sådant fast
driftställe som avses i 2 kap. 29 § samma lag.
Företag ska anses vara i sådan intressegemenskap som avses i första stycket 4 om
1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554), eller
2. det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt, innehar minst
25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller har rätt till minst 25
procent av vinsten i det andra företaget.

5§
I paragrafen finns bestämmelser om vad en ansökan ska innehålla. Detta
anges i paragrafens första stycke i sex punkter.
Enligt punkt 1 ska sökanden ange ”företagets minskade nettoomsättning”.
Det som avses är dock inte nettoomsättningen utan dess minskning. Detta
framgår också av punkt 2 där det sägs att ansökan ska innehålla vad
”nedgången i nettoomsättning” beror på. Punkt 1 bör förtydligas så att vad
som ska anges är just minskningen mellan å ena sidan en tidigare referensperiod och å andra sidan den period som ansökningen avser. Eftersom
begreppet ”nedgång” används i punkt 2 bör detta begrepp användas också
i punkt 1. Lagrådet föreslår följande lydelse.
1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för
motsvarande period närmast föregående år,

Enligt punkt 5 ska ansökningen innehålla ett skriftligt undertecknat
yttrande från revisor i ett visst fall. Avsikten är att yttrandet ska avges av
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en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Begreppet bör preciseras i enlighet med detta. Lagrådet
föreslår följande lydelse.
5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor
eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet uppgår till minst
100 000 kronor, och

Enligt punkten 6 ska ansökan också innehålla ”de övriga uppgifter som
Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd” och
är därför naturligen placerad sist i uppräkningen av vad en ansökan ska
innehålla. I den allmänna motiveringen lyfts emellertid fram några ytterligare uppgifter som får anses vara av generellt intresse och alltså inte bara
i enskilda ärenden, t.ex. uppgifter om försäkringsersättning, skadestånd
och statligt stöd. Sådana omständigheter kan ha en direkt påverkan på
rätten till omställningsstöd och dess storlek och bör lämpligen anges i
lagen som uppgifter som en ansökan ska innehålla. Lagrådet föreslår att
dessa för tillämpningen väsentliga uppgifter tillförs paragrafen som nya
punkter 6 och 7 av följande lydelse.
6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan
förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,
7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller
sådana kostnader som stödet beräknas på, och

Den hittillsvarande punkten 6 anger, som nyss sagts, att en ansökan ska
innehålla ”de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta
beslut om omställningsstöd”. Det är mindre lämpligt att en bestämmelse
av detta slag, som dessutom kan föranleda straffansvar enligt 34 § och
följande paragrafer i den föreslagna lagen om den inte iakttas korrekt, inte
ger ytterligare information till sökanden om vad det kan vara för slags
uppgifter som Skatteverket kan anse sig behöva. Som påpekats under
lagrådsföredragningen finns visserligen en liknande bestämmelse i 31 kap.
3 § skatteförfarandelagen som avser innehållet i en inkomstskattedeklaration. Behovet av ledning för sökanden är emellertid särskilt
påtagligt när det som i förevarande fall är fråga om införande av ett helt
nytt regelverk. Det är i ett sådant fall angeläget att sökanden får konkret
information om vilka uppgifter som Skatteverket behöver.
Det kan mot den bakgrunden ifrågasättas om inte innehållet i sökandens
upplysningsskyldighet borde konkretiseras i författning.
För Lagrådet har presenterats ett utkast till förordning om omställningsstöd som är avsedd att träda i kraft samtidigt med lagen. I den
förordningen anges kompletterande bestämmelser och föreskrivs också att
en ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.
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Det får förutsättas att Skatteverket i allmänna råd eller liknande i
anslutning till blanketten upplyser om vilka uppgifter som Skatteverket

behöver. Mot den bakgrunden kan Lagrådet godta den föreslagna lydelsen Prop. 2019/20:181
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i punkt 6 och föreslår endast att den omnumreras.
I andra stycket anges hur en ansökan ska göras när det är fråga om flera
företag i en koncern som ansöker och avser därmed närmast en
administrativ fråga som inte behöver regleras i lag utan i den anslutande
förordningen.
6§
Första stycket anger att ett företag som sökt stöd ska anmäla om uppgifter
som lämnats i ansökan visar sig vara felaktiga m.m. Enligt andra stycket
gäller en motsvarande anmälningsskyldighet men då för ett företag som
har fått omställningsstöd och avseende omständigheter som skulle ha
påverkat rätten till stöd eller dess storlek om de varit kända vid prövningen
av ansökan. Det är alltså fråga om anmälningsskyldighet både under handläggningen av en ansökan om omställningsstöd och efter det att stöd
beslutats (jfr bestämmelserna i 8 § om Skatteverkets möjlighet att i
efterhand granska företag som fått stöd).
Enligt paragrafens första stycke ska ett företag omgående anmäla om
uppgifter man lämnat ”i ansökan” visar sig vara felaktiga. Avsikten torde
dock vara att skyldigheten avser de uppgifter som lämnas till Skatteverket
även under handläggningen av ansökan. Lagrådet föreslår att orden ”i
ansökan” i första stycket ersätts av
”till Skatteverket”.
Det är oklart vad som avses med begreppet ”omgående”, Oklarheten gäller
två olika frågor. En generell fråga är hur snabbt företaget måste agera
sedan ett visst förhållande inträtt. En annan fråga är när ett händelseförlopp
har utvecklats så långt att en anmälnings-skyldighet inträder, t.ex. om en
dom på skadestånd ska anmälas omedelbart, först sedan den fått laga kraft
eller vid någon annan tidpunkt.
Enligt Lagrådets mening bör begreppet ”omgående” belysas genom
exempel i författningskommentaren.
9§
I paragrafen regleras i vilka situationer Skatteverket får förelägga ett
företag att fullgöra sina skyldigheter och hänvisas bl.a. till bestämmelsen
om revision i 11 §. När revision beslutas enligt 11 § ska ett antal
bestämmelser i 41 kap. skatteförfarandelagen tillämpas bl.a. 8–11 §§ som
reglerar den reviderades skyldigheter. I 41 kap. 12 § finns en bestämmelse
som ger Skatteverket rätt att förelägga den reviderade att fullgöra just
dessa skyldigheter. Enligt Lagrådets mening är den föreslagna hänvisningen därför överflödig och ägnad att förvirra. Den bör därför att tas bort
och i stället bör i 11 § en hänvisning till 41 kap. 12 § tas in i uppräkningen
av de paragrafer som ska tillämpas i skatteförfarandelagen.
10 §
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Paragrafen reglerar Skatteverkets möjligheter att i samband med kontroll
av den som har fått omställningsstöd förelägga tredje man att lämna uppgifter av betydelse för kontrollen. I tredje stycket föreskrivs att föreläggandet får förenas med vite. Denna möjlighet är dock, såsom framgår
av andra och tredje meningarna i stycket, på visst sätt begränsad. Vid
föredragningen har upplysts att dessa begränsningar är desamma som
uppställs i 44 kap. 3 § skatteförfarandelagen. Enligt Lagrådet skulle
bestämmelserna vinna i tydlighet om de också utformades i närmare
anslutning till den paragrafen. Lagrådet förordar därför att den föreslagna
paragrafens tredje stycke bryts ut till en ny paragraf av följande lydelse.
Ett föreläggande enligt 10 § får förenas med vite.
Föreläggandet får dock inte förenas med vite om

1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en
gärning som är straffbelagd, och
2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket även
ställföreträdare för den juridiska personen.
11 §
Se vad Lagrådet anfört beträffande 9 §.
24 §
Paragrafen föreskriver ett ansvar för en företrädare för en juridisk person
som förfarit uppsåtligt eller varit grovt oaktsam vid ansökan om
omställningsstöd. Det kan konstateras att bestämmelsens ordalydelse
saknar motsvarighet i de företrädaransvar som idag finns reglerade. Det är
enligt Lagrådets mening inte lämpligt att på grund av en krissituation
genom en mycket snabb hantering – vid såväl framtagandet av
lagstiftningen som vid beredningen av den – införa en för enskilda mycket
ingripande lagstiftning som inte har någon motsvarighet i annan
lagstiftning som skulle kunna ge stöd vid tillämpningen. Det ställer också
extra stora krav på tydliga och väl motiverade förarbeten.
Vid föredragningen har emellertid upplysts att det handlande som ska
omfattas av företrädaransvaret är avsett att vara av samma slag som det
som ska omfattas av straffrättsligt ansvar enligt den föreslagna 34 § och
närmast ha sin motsvarighet i det skatterättsliga företrädaransvaret i
59 kap. 14 § skatteförfarandelagen. Det är i båda dessa fall specificerat i
lagtexten att företrädaren ska ha lämnat oriktiga uppgifter för att ansvar
ska kunna utkrävas. I den föreslagna bestämmelsen finns det inte någon
sådan specificering.
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När det gäller 59 kap. 14 § finns det vägledande praxis till stöd för tillämpningen. Det finns därför skäl att utforma bestämmelsen i nära anslutning
till den regleringen.
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avseenden ledning kan hämtas från tillämpningen av 59 kap. 14 §
skatteförfarandelagen. Vidare bör förtydliganden göras avseende
tidpunkten när en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ska
anses ha lämnat oriktiga uppgifter samt av betydelsen av begreppen uppsåt
och grov oaktsamhet. I sistnämnda delar bör klargöras att ledning kan
hämtas från författningskommentaren till 34 §.
Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse.
Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att omställningsstöd har tillgodoförts med
ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig
att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Vid tillämpningen av första stycket gäller bestämmelserna i 59 kap. 15 och 16 §§,
17 § första stycket, 18 §, 19 § första och andra styckena, 20, 21, 26 och 27 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244).

34 §
Paragrafen innehåller
omställningsstödsbrott.

bestämmelser

om

en

särskild

brottstyp,

Enligt paragrafens första stycke ska den dömas för omställningsstödsbrott
som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som
han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 § första stycket och på så sätt
orsakar fara för att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs
med ett för högt belopp. Lagrådet har inget att invända mot denna
bestämmelse men föreslår att det i lagtexten förtydligas att straffansvaret
avser oriktiga uppgifter ”i ett ärende enligt denna lag”.
Av paragrafens andra stycke följer att ansvar för omställningsstödsbrott
ska ådömas även den som efter det att omställningsstöd har tillgodoförts
inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla
enligt 6 § andra stycket och ”på så sätt orsakar att företaget fått ett högre
stöd än vad det har rätt till”. Det är oklart vad det inom citationstecken
angivna uttrycket innebär. Den effekt som uppgiftslämnarens
underlåtenhet ger upphov till måste rimligen vara något som ligger i tiden
efter underlåtenheten. Det kan därmed inte – som lagtexten antyder – vara
fråga om det ursprungliga beslutet om omställningsstöd. Det som ger
anledning att straffsanktionera underlåtenheten torde i stället vara att den
medför att Skatteverket berövas möjligheten att fatta beslut om återkrav
av ett för högt omställningsstöd. Enligt Lagrådet bör detta komma till
tydligare uttryck i lagtexten.
Det kan också noteras att straffansvaret enligt andra stycket – till skillnad
från straffansvaret enligt första stycket – inte inträder redan vid fara för
den effekt som straffbestämmelsen vill motverka; det synes krävas också
att effekten inträder (med den tolkning av bestämmelsens syfte som har
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gjorts i föregående stycke innebär det att underlåtenheten faktiskt får till
följd att återkrav inte kan ske). Lagrådet har svårt att se skälen för att göra
en sådan skillnad mellan de båda styckena. Tvärtom torde den valda
lösningen medföra att effektiviteten i bestämmelsen i andra stycket starkt
begränsas.
Lagrådet föreslår därför att orden ”på så sätt orsakar att företaget fått ett
högre stöd än vad det har rätt till” byts ut mot ”på så sätt orsakar fara för
att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte återkrävs”.
Enligt Lagrådets mening skulle paragrafen dessutom bli mera lättläst om
de båda styckena skrevs samman enligt följande.
Den som lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt denna lag eller inte anmäler
ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 § och på så
sätt orsakar fara för
1. att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett för högt
belopp, eller
1. att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte återkrävs,
2. döms för omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år.

37 §
I paragrafen föreskrivs att den som frivilligt vidtar en åtgärd som leder till
att det kan fattas ett korrekt beslut om stödet eller om återkrav av stödet
inte döms till ansvar. Enligt andra stycket krävs det vid felaktigt
tillgodofört omställningsstöd att det felaktiga stödet har återbetalats.
Denna ansvarsfrihetsbestämmelse – som innebär att gärningsmannen kan
gå fri från ansvar även till följd av åtgärder som vidtas först efter brottets
fullbordanstidpunkt – avviker från vad som normalt gäller inom svensk
straffrätt. Det finns visserligen bestämmelser om ansvarsfrihet av liknande
slag. En sådan bestämmelse finns i 12 § skattebrottslagen. I den paragrafen
utgör emellertid betalning inte någon nödvändig förutsättning för
ansvarsfrihet. En annan liknande bestämmelse finns i 5 § bidragsbrottslagen. Den bestämmelsen är emellertid begränsad på så sätt att
ansvarsfrihet inte kan komma i fråga sedan bidraget väl har utbetalats. Den
bestämmelse om ansvarsfrihet som nu föreslås är alltså, till följd av
tillägget i andra stycket, av ett nytt slag.
Lagrådet har i och för sig inget att invända mot att lagens straffbestämmelser kompletteras med en bestämmelse om ansvarsfrihet vid
frivillig rättelse. Lagrådet har också stor förståelse för att en sådan
bestämmelse, om den införs, behöver kompletteras med något slag av
begränsning.
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Såsom den föreslagna bestämmelsen har utformats i remissen inger den
emellertid betänkligheter. Det som sägs i andra stycket får till följd att
frågan om straffansvar ska ådömas eller ej görs beroende av om återkravsfordran betalas eller ej. Mot detta kan riktas principiella invändningar;
underlåtenhet att betala en fordran är enligt svensk rätt, som utgångspunkt,

inte brottsligt. En på detta sätt avgränsad bestämmelse leder dessutom till Prop. 2019/20:181
att den som saknar förmåga att betala fordran – antingen detta beror på att Bilaga 5
företaget saknar pengar eller på att den ansvarige inte disponerar över
företagets tillgångar – i praktiken har mindre möjligheter att gå fri från
ansvar än den som har resurser att åstadkomma en återbetalning.
Lagrådet anser mot denna bakgrund att införandet av en bestämmelse av
det slag som finns i andra stycket förutsätter en noggrann beredning.
Någon sådan beredning synes inte ha skett; bestämmelsen fanns inte med
i den remitterade promemorian utan har tillkommit först med anledning av
synpunkter från två remissinstanser.
Lagrådet avstyrker därför bestämmelsen i andra stycket. Det är möjligt att,
om bestämmelsen får utgå, detta kan innebära en risk för missbruk. Mot
den bakgrunden kan det naturligtvis diskuteras om det inte vore bättre att
begränsa möjligheten till ansvarsfrihet enligt första stycket till sådana
situationer då något tillgodoförande av stödet ännu inte har skett.
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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THIS GUARANTEE AGREEMENT is between
(1)

[•], (“Guarantor”) one of the Member States of the European Union listed in Schedule
1; and

(2)

The European Commission (“the Commission”)

Respectively a Party to this agreement.
WHEREAS
(A)

Council Regulation (EU) 2020/672 on the establishment of a European instrument for
temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following
the COVID-19 outbreak (“Council Regulation (EU) 2020/672”) permits the Union,
under circumstances contained therein, to make available financial assistance up to a
maximum amount of EUR 100 000 000 000 to Member States of the European Union
in the form of a loan facility according to a loan agreement ("Loan Agreement").
According to Article 6(1) of Council Regulation (EU) 2020/672, such financial
assistance is to be made available by means of a Council implementing decision.

(B)

Council Regulation (EU) 2020/672 has empowered the Commission on behalf of the
Union to borrow on the capital markets and with financial institutions in order to
finance the loan facilities (“Borrowings”).

(C)

In the event of a partial or total non-payment under a Loan Agreement, the Union may
risk not to have available sufficient resources to fulfil the payment obligations arising
from the Borrowings.

(D)

Council Regulation (EU) 2020/672 provides that the Member States of the European
Union listed in Schedule 1 (together called the “Guarantors”) may contribute to SURE
by counter-guaranteeing the risk borne by the Union and that such contributions shall
be provided in the form of irrevocable, unconditional and on-demand guarantees.
Article 11(3) of Council Regulation (EU) 2020/672 provides that the Commission is to
conclude an agreement with a contributing Member State on the irrevocable,
unconditional and on-demand guarantee, and that such agreement is to set out the
payment conditions (a “Guarantee Agreement”).

(E)

Article 11(4) of Council Regulation (EU) 2020/672 provides that a Member State who
has failed to honour a call shall remain liable to honour it.

(F)

Article 12(1) of Council Regulation (EU) 2020/672 provides that financial assistance
shall only become available after all Member States have contributed to SURE by
means of a Guarantee Agreement.

(G)

Each Member State of the European Union remains fully and individually liable for the
commitments that it has made in a Loan Agreement or under a Guarantee Agreement.

-1-
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1.

GUARANTEE AND INDEMNITY

1.1

Guarantee
The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees to the Union the due
and punctual payment on demand of up to 100 per cent of its contribution (the
"Guaranteed Contribution") and accordingly undertakes to pay to the Union, within
ten (10) Business Days (or such shorter period as is specified in this Guarantee
Agreement) of receiving a written demand from the Commission in accordance with
this Guarantee Agreement (a "Demand") up to 100 per cent of its Guaranteed
Contribution.

1.2

This Guarantee Agreement is solely related to Borrowings and the associated Loan
Agreements that are authorised by a decision adopted by the Council before 31
December 2022 taken under Council Regulation (EU) 2020/672 as originally adopted.
Any other Union borrowings on capital markets and with financial institutions and loan
agreements shall not give rise to any claim or liability under this Guarantee Agreement.

1.3

Subject to Clause 5.1, the Guaranteed Contribution of the Guarantor is equal to the
value set out next to the Guarantor's name in Schedule 1 to this Guarantee Agreement.
The Guarantee Contribution Key Percentage of the Guarantor is equal to the percentage
set out next to the Guarantor's name in Schedule 2 to this Guarantee Agreement.

1.4

The cumulative total value of any or all Demanded Amounts and Additional Demanded
Amounts (as defined by Clauses 1.6 and 1.7 respectively) on the Guarantor may never
exceed the Guaranteed Contribution of the Guarantor. The Guarantor shall not be liable
to pay an amount in excess of its Guaranteed Contribution.

1.5

The obligations of the Guarantor under this Guarantee Agreement and of other
Guarantors under their respective Guarantee Agreements are several only.

1.6

A Demand under this Guarantee may be made by the Commission at any time before
or after a scheduled interest payment or a scheduled principal payment or other amount
is due (together the “Amount Due”) under Borrowings, if:
(i)

the Union (for whatsoever reason) has not received in full a scheduled payment
as and when due under a Loan Agreement from a Member State of the European
Union being financed by Borrowings or it is notified by such Member State or
becomes aware following an event of default under the Loan Agreement that such
Member State will not or will not be able to make payment in full of a scheduled
payment under such a Loan Agreement as and when due; and

(ii)

an Amount Due is, has been or will be due under Borrowings.

In such an event, the Commission shall at its sole discretion determine an amount to be
called from the Guarantors (“Amount of the Call”), up to a maximum of the Amount
Due, to ensure that the Union has sufficient resources to make the necessary payment.
In determining the Amount of the Call, the Commission shall draw any amount, which
may be zero, that the Commission considers in its sole discretion, having regard inter
alia to the total contingent liabilities of the Union (including under the Balance of

-2-
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Payment Facility) and the sustainability of the Union budget, that may be available
under the own resources ceiling for payment appropriations.
The Commission shall make Demands on all Guarantors. The Demands shall be pro
rata to the relative share of each Guarantor in the Guarantee Contribution Key.
Any Demand shall specify the Amount Due, the extent to which amounts under the own
resources ceiling for payment appropriations have been drawn and the Amount of the
Call and shall request in writing the Guarantor to transfer an amount equal to its
Guarantee Contribution Key Percentage of the Amount of the Call (such amount being
the “Demanded Amount”), in cleared funds to the account referred to in Clause 1.9.
The Demanded Amount shall comply with Clause 1.4. The Guarantor unconditionally
and irrevocably guarantees to the Commission the due and punctual payment of the
Demanded Amount on demand and the Guarantor shall transfer the Demanded Amount
in accordance with the terms of such Demand. The transfer shall occur within ten (10)
Business Days.
As per the Loan Agreement, the Member State referred to in Clause 1.6(i) shall within
two (2) Business Days of the Demand being made notify to the Commission its ability
to meet the Demand.
1.7

In the event that any one or more of the Guarantors does not pay its Demanded Amount
or the Member State referred to in Clause 1.6(i) has notified its inability to meet the
Demand or has failed to notify its ability (the unpaid amount being the "Additional
Shortfall"), the Commission shall make a further Demand (or Demands) (such
Demand(s) being the “Additional Demand(s)”) on the other Guarantors to pay their
Adjusted Payment Contribution Key Percentage of the Additional Shortfall(s) (the
“Additional Demanded Amount”). For the purpose of this Clause 1.67, the Adjusted
Payment Contribution Key Percentage of a Guarantor means the Guarantee
Contribution Key Percentage of each Guarantor adjusted on a pro rata pari passu basis
the non-paying Guarantor(s), however, being excluded such that its/their Adjusted
Payment Contribution Key Percentage is equal to zero for this purpose such that the
aggregate of the Adjusted Payment Contribution Key Percentage of the remainder of
the Guarantors is equal to 100 per cent.
The Commission shall make Additional Demands on all Guarantors pro rata to the
relative share of each of the other Guarantors in the Guarantee Contribution Key, as
adapted so as to not take into account the relative share of the Guarantor having failed
to honour its duty.
Any Additional Demand shall specify the Additional Shortfall and shall request in
writing the Guarantor to transfer an amount equal to Additional Demanded Amount, in
cleared funds to the account referred to in Clause 1.9. The Additional Demanded
Amount shall comply with Clause 1.4. The Guarantor unconditionally and irrevocably
guarantees to the Commission the due and punctual payment of the Additional
Demanded Amount on demand and the Guarantor shall transfer the Additional
Demanded Amount in accordance with the terms of such Additional Demand. The
transfer shall occur within ten (10) Business Days or such time such that sufficient
funds have been paid to the account specified in Clause 1.9 to permit payment in full
the Amount Due on the scheduled date of payment or, in the event of such an Additional
Demand being made by the Commission after the scheduled date of payment, prior to
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the expiry of the grace period for non-payment of such amount set out in the Borrowings
(in each case provided that the Additional Demand is made more than five (5) Business
Days prior to the scheduled due date of the required payment, and, if this is not the case,
such Additional Demand shall be paid no later than the fifth (5th) Business Day
following the date of receipt of such Additional Demand). This Clause 1.7 shall apply
cumulatively mutatis mutandis if one or more Guarantors do not pay their respective
Adjusted Contribution Key Percentage of an Additional Shortfall.
1.8

Following a Demand or Additional Demand, the Commission shall initiate recovery
proceedings in respect of the Loan Agreement and, if applicable, the Guarantee
Agreement. The Commission shall reimburse the Guarantor from amounts recovered
by the Commission in respect of the Loan Agreements or Guarantee Agreements. For
amounts recovered following a Demand or an Additional Demand on the Guarantor,
the Commission shall by notice request payment details of the Guarantor and upon their
receipt reimburse the Guarantor within ten (10) Business Days for any amount provided
under the respective Demand or Additional Demand. In the case of a recovery in several
instalments, the Guarantor will be reimbursed in proportion to the Guarantor’s
contribution to the Shortfall or Additional Shortfall. In such a case, priority will be
given to repay Additional Demands and only once fully satisfied will Demands be
satisfied.

1.9

Payments under this Guarantee Agreement shall be made to the account as identified in
each Demand.

1.10

The Guarantor is not entitled to set-off or deduct any amounts owed to it by the Union
from any payments due by the Guarantor under this Guarantee Agreement.

2.

PRESERVATION OF RIGHTS

2.1

Continuing obligations
The obligations of the Guarantor herein contained shall constitute and be continuing
obligations notwithstanding any settlement of account or other matter or thing
whatsoever and shall not be considered satisfied by any intermediate payment or
satisfaction of all or any of the Union's obligations under or in respect of any
Borrowings and shall continue in full force and effect for so long as and until all sums
due from the Union in respect of the Borrowings have been paid, and all other actual or
contingent obligations of the Union thereunder or in respect thereof have been satisfied,
in full provided that each Guarantor shall only be liable for its Guaranteed Contribution.

2.2

Obligations not discharged
The obligations of the Guarantor herein contained shall not be discharged, impaired or
otherwise affected by:
2.2.1

Indulgence, Waivers or Consents: time or other indulgence or any waiver or
consent being granted or agreed to be granted to the Union or to the Commission
in respect of any of its obligations under or in respect of any Borrowings and/or
Loan Agreement;
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2.2.2

2.3

Amendment: any amendment, novation, supplement, extension, (whether of
maturity or otherwise) or restatement (in each case, however fundamental and
of whatsoever nature) or replacement, waiver or release of, any obligation of
the Union under or in respect of any Borrowings or any security or other
guarantee or indemnity in respect thereof including without limitation any
extension of or any increase of the obligations of the Union in respect of any
Borrowings or the addition of any new obligations for the Union provided that
none of the foregoing shall result in any increase of the Guarantor's liability
under this Guarantee Agreement; or

Pari passu
The Guarantor undertakes that its obligations hereunder will at all times rank pari passu
with all other present and future, direct, unconditional, unsubordinated and unsecured
obligations of such Guarantor.

2.4

Subrogation of Guarantor’s Rights
Acknowledging that this Guarantee Agreement does not guarantee the repayment of a
Loan Agreement, the Guarantor acknowledges that it is not entitled to any rights of
subrogation.

3.

INFORMATION UNDERTAKINGS

3.1

The Commission shall inform the General Secretariat of the Council of the European
Union of the signature of the Guarantee Agreement.

3.2

The Commission shall report to the Guarantors on the outstanding claims under Loan
Agreements and liabilities under Borrowings on a quarterly basis.

3.3

The Commission shall immediately notify the Guarantors of becoming aware of any
event that may reasonably be expected to result in a call under the Guarantee
Agreement.

4.

BENEFIT OF THE GUARANTEE AGREEMENT

4.1

Benefit
The Guarantor shall honour this Guarantee Agreement on demand.

4.2

Assignment
The Guarantor shall not be entitled to assign or transfer all or any of their rights, benefits
and obligations hereunder.

5.

REDUCTION AND EXPIRY OF THE GUARANTEE

5.1

From 31st December 2025, should a Commission report referred to in Clause 3.2
provide that the outstanding liabilities under Borrowings is less than EUR 25 000 000
000, the Guaranteed Contributions from Guarantors shall irrevocably be reduced on a
pro rata pari passu basis so that the total Guaranteed Contributions from Guarantors is
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equal to the outstanding liabilities under Borrowings. From its date of application, this
Clause 5.1 shall apply to each report.
5.2

Subject to Clause 5.3, this Guarantee Agreement shall expire on the date (the
"Expiration Date") which is the earlier of (i) the date when all Borrowings have been
irrevocably paid in full, no further Borrowings may be issued under Council Regulation
(EU) 2020/672 and any and all obligations of the Guarantor have been fully and
irrevocably paid and (ii) 31st December 2053.

5.3

In the event of any Demand or Additional Demand under this Guarantee Agreement,
the obligation of the Commission to reimburse the Guarantor from amounts recovered
in line with Clause 1.8 shall continue until there is a reimbursement in full
notwithstanding the occurrence of the Expiration Date.

6.

INTERPRETATION IN CONFORMITY AND PARTIAL INVALIDITY
All provisions hereof shall be interpreted, in case of doubt, so that they are in
conformity with the governing law. If at any time any provision hereof is or becomes
illegal, invalid or unenforceable under the governing law, the legality, validity or
enforceability of the remaining provisions hereof shall not in any way be affected or
impaired thereby.

7.

NOTICES

7.1

Address for notices
All notices, demands and other communications to the Guarantor hereunder shall be
made in writing (by letter or fax or e-mail) and shall be sent to the Guarantor at:
[Guarantor's address]
Fax:

+[number]

E-mail:

[e-mail]

Attention:

[name or department]

With a copy to:

European Commission

Fax:

+[number]

E-mail:

[e-mail]

Attention:

[name or department]

or, in relation to the Guarantor, to such other address or fax number or for the attention
of such other person or department as the Guarantor has notified to the Commission in
the manner prescribed for the giving of notices.
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7.2

Effectiveness
Every notice, demand or other communication sent in accordance with Clause 7.1
(Address for notices) shall be effective upon actual receipt by the Guarantor; provided
that any such notice, demand or other communication which would otherwise take
effect after 4.00 p.m. on any particular day or on a day which is not a Business Day
shall not take effect until 10.00 a.m. on the immediately succeeding Business Day.

8.

INTERPRETATION

8.1

Definitions
In this Guarantee Agreement:
"Business Day" shall mean a day on which commercial banks and foreign exchange
markets are open or required to be open for business in Luxembourg.

8.2

Other agreements
All references in this Guarantee Agreement to an agreement, instrument or other
document shall be construed as a reference to that agreement, instrument or other
document as the same may be amended, supplemented, restated, extended, replaced or
novated from time to time.

9.

LAW AND JURISDICTION

9.1

Governing law
This Guarantee Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in
connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with
European Union law, supplemented if necessary by the Luxembourgish law.

9.2

Exclusive Jurisdiction
The Court of Justice of the European Union, in accordance with Article 272 of the
Treaty on the Functioning of the European Union, shall have exclusive jurisdiction to
settle any dispute (a "Dispute"), arising out of or in connection with this Guarantee
Agreement (including a dispute relating to the existence, validity or termination of this
Guarantee Agreement or any non-contractual obligation arising out of or in connection
with this Guarantee Agreement) or the consequences of its nullity.

All Clauses and terms stipulated herein have been duly noted and approved by [•][in line with
•1] and the Commission. This Guarantee Agreement shall enter into force upon the date of
signature by the last Party.
Done in two originals, one for the Guarantor and for the Commission.
EXECUTED as a guarantee

1

Reference to national legal base for signature if necessary for the Guarantor Member State.
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by [NAME OF THE MEMBER STATE]
Represented by:

[NAME]
[POSITION]
[DATE OF SIGNATURE]

EXECUTED as a guarantee
by the European Commission
Represented by:

[NAME]
[POSITION]
[DATE OF SIGNATURE]
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SCHEDULE 1
GUARANTEED CONTRIBUTION

Member State
Kingdom of Belgium
Republic of Bulgaria
Czech Republic
Kingdom of Denmark
Federal Republic of Germany
Republic of Estonia
Ireland
Hellenic Republic
Kingdom of Spain
French Republic
Republic of Croatia
Italian Republic
Republic of Cyprus
Republic of Latvia
Republic of Lithuania
Grand Duchy of Luxembourg
Hungary
Republic of Malta
Kingdom of the Netherlands
Republic of Austria
Republic of Poland
Portuguese Republic
Romania
Republic of Slovenia
Slovak Republic
Republic of Finland
Kingdom of Sweden
Total

Amount (EUR)
838 224 250
107 466 500
374 538 500
563 837 750
6 383 820 000
48 716 500
483 401 250
342 618 750
2 252 890 750
4 406 976 250
95 693 500
3 183 786 000
38 114 750
57 070 750
83 953 500
76 856 750
249 596 000
23 044 250
1 441 199 500
717 215 750
930 103 250
365 571 000
393 384 250
88 126 500
173 516 250
431 740 250
848 537 250
25 000 000 000
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SCHEDULE 2
GUARANTEE CONTRIBUTION KEY
(the relative shares of Member States in the total Gross National Income of the Union,
as resulting from the column (1) of Table 3 of Part A “Introduction and financing of the
general budget of the Union”, of the revenue part of the budget for 2020 set out in the
general budget of the European Union for the financial year 2020, as adopted on 27
November 2019)
Member State

Guarantor's Contribution Key
Percentage
3.352 897%
0.429 866%
1.498 154%
2.255 351%
25.535 280%
0.194 866%
1.933 605%
1.370 475%
9.011 563%
17.627 905%
0.382 774%
12.735 144%
0.152 459%
0.228 283%
0.335 814%
0.307 427%
0.998 384%
0.092 177%
5.764 798%
2.868 863%
3.720 413%
1.462 284%
1.573 537%
0.352 506%
0.694 065%
1.726 961%
3.394 149%
100.000 000%

Kingdom of Belgium
Republic of Bulgaria
Czech Republic
Kingdom of Denmark
Federal Republic of Germany
Republic of Estonia
Ireland
Hellenic Republic
Kingdom of Spain
French Republic
Republic of Croatia
Italian Republic
Republic of Cyprus
Republic of Latvia
Republic of Lithuania
Grand Duchy of Luxembourg
Hungary
Republic of Malta
Kingdom of the Netherlands
Republic of Austria
Republic of Poland
Portuguese Republic
Romania
Republic of Slovenia
Slovak Republic
Republic of Finland
Kingdom of Sweden
Total

- 10 -
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THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

The Original Guarantors and the
Acceding Guarantors acceding from
time to time

hereinafter collectively referred to as the
"Guarantors" and each a "Guarantor"

of the first part, and

the European Investment Bank with its
seat at 98-100, boulevard Konrad
Adenauer,
L-2950
LuxembourgKirchberg,
Grand
Duchy
of
Luxembourg,

hereinafter referred to as the "Beneficiary"

acting for the account of the Fund
of the second part.

2
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WHEREAS:
(a)

This first demand guarantee agreement is entered into in the context of the contribution
agreements entered into or to be entered into between Member States of the European
Union and the European Investment Bank for the purpose of establishing the PanEuropean Guarantee Fund in response to COVID-19 (the "Fund"). European Union
institutions, or institutions created by Member States of the European Union, may also
contribute to the Fund.

(b)

Pursuant to transactions carried out for the account of the Fund by the Beneficiary for
the purpose of implementing the Fund's objectives with one or more counterparties
(each a "Counterparty"), the Beneficiary will enter into guarantees, financing
arrangements in the form of loans, facilities or other finance agreements, equity
investments or other transactions (including the EIB/EIF Arrangement), such
transactions being entered into in accordance with the terms and conditions (and in
particular the governance and decision process) of the Fund (the "Transactions").

(c)

As part of the Transactions, the Beneficiary has entered or will enter into a back-to-back
arrangement with the European Investment Fund ("EIF") for the account of the Fund
pursuant to which coverage will be provided to the EIF in relation to its role under the
program for transactions relating to the Fund in accordance with the Fund Description
and for the purpose of implementing the Fund's objectives (the "EIB/EIF
Arrangement").

(d)

The Guarantors hereby grant an autonomous first demand guarantee (garantie
autonome à première demande) in favour of the Beneficiary (the "First Demand
Guarantee") pursuant to this guarantee agreement (the "Guarantee Agreement").

(e)

An initial group of EU Member States has each entered into a contribution agreement
and such Member States will grant this Guarantee as Original Guarantors. Over time,
other Member States intend to enter into a contribution agreement with the European
Investment Bank in the context of the Fund and will accede to this Guarantee as
Acceding Guarantors. European Union institutions or institutions created by Member
States of the European Union will accede to this Guarantee if they contribute to the
Fund.

(f)

At any point in time, this Guarantee Agreement shall apply as an autonomous first
demand guarantee obligation between the Guarantors then party to this Guarantee
Agreement and the Beneficiary, in accordance with the terms hereof.

(g)

The parties to this Guarantee Agreement expressly agree that any reference in this
Guarantee Agreement to the Transactions, the Transaction Terms or any exposure
thereunder shall under no circumstances be construed as affecting the independent,
autonomous, unconditional and irrevocable nature of the First Demand Guarantee
granted pursuant to this Guarantee Agreement.

4
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NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
Interpretation
In this Guarantee Agreement, unless a contrary indication appears:
(a)

any reference to:
(i)

the "Guarantors", the "Beneficiary" and the "Counterparty" shall be construed to
include its and any subsequent successors in title, permitted assigns and
permitted transferees;

(ii)

this "First Demand Guarantee", this "Guarantee Agreement" or any other
agreement or instrument is a reference to such agreement or instrument as
amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time;

(iii)

a "person" includes any person, firm, company, corporation, government, state
or agency of a state or any association, trust or partnership (whether having
separate legal personality or not);

(iv)

a "regulation" includes any regulation, rule, official directive, request or guideline
(whether or not having the force of law) of any governmental, intergovernmental
or supranational body, agency, department or regulatory, self-regulatory or other
authority or organisation;

(v)

a reference to a legal provision is a reference to that provision as amended or reenacted; and

(vi)

save as otherwise provided, a time of day is a reference to Luxembourg time;

(b)

references to Articles, Recitals and Schedules are, save if explicitly stipulated
otherwise, references respectively to articles of, recitals and schedules to this
Guarantee Agreement;

(c)

Articles and Schedules headings are for ease of reference only and shall not impact the
interpretation of this Guarantee Agreement;

(d)

words importing the singular shall include the plural form and vice versa; and

(e)

a term used in any notice given under or in connection with this First Demand Guarantee
or this Guarantee Agreement has the same meaning as ascribed to it in this Guarantee
Agreement.

Definitions
In this Guarantee Agreement:
"Accession Date" has the meaning ascribed to such term in Article 8.1(c).
"Accession Notice" has the meaning ascribed to such term in Article 8.1(b).
"Acceding Guarantor" has the meaning ascribed to such term in Article 8.1(a).
"Business Day" means any day other than a Saturday or a Sunday (a) where the Beneficiary
is open for business in Luxembourg, and (b) where referring to a payment in EUR, a TARGET
Settlement Day.
"Counterparty" has the meaning ascribed to such term in Recital (b) and shall include EIF in
its capacity as counterparty of the Beneficiary under the EIB/EIF Arrangement.
"Demand" has the meaning ascribed to such term in Article 1.2.
"Demand Notice" has the meaning ascribed to such term in Article 1.2.
"Effectiveness Period" has the meaning ascribed to such term in Article 3.1.
"EIB/EIF Arrangement" has the meaning ascribed to such term in Recital (c).
"EIF" means the European Investment Fund.
5
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"EUR" or "euro" means the lawful currency of the Member States of the European Union which
adopt or have adopted it as their currency in accordance with the relevant provisions of the
Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union or their
succeeding treaties.
"Fund" has the meaning ascribed to such term in Recital (a).
"Guarantor" has the meaning ascribed to such term in the description of the parties in the
preamble, and shall include, as of each Accession Date, each Acceding Guarantor who has
adhered to this Guarantee Agreement with effect on such Accession Date.
"Maximum Guarantee Amount" has the meaning ascribed to such term in Article 1.1.
"Maximum Initial Individual Amount" means the maximum amount for which each
Guarantor may be liable under this Guarantee and which is set out for each Guarantor in
Schedule D, as such Schedule will be updated with the accession of Acceding Guarantors by
notification to all Guarantors by the Beneficiary.
"Maximum Individual Amount" means for each Guarantor, (i) initially, at the time of signing
this Agreement as Original Guarantor or acceding thereto as Acceding Guarantor, the amount
of the Maximum Initial Individual Amount and then (ii) from time to time, the amount under (i)
as reduced (or increased, but never to an amount higher than the Maximum Initial Individual
Amount) in accordance with the terms of this Guarantee Agreement.
"Original Guarantor" means a Guarantor that has entered into this Agreement on the date of
this Agreement.
"Payment Period" has the meaning ascribed to such term in Article 1.2.
"TARGET Settlement Day" means any day on which TARGET2 (the Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system) is open for the settlement
of payments in euro.
"Tax" means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature
(including any penalty or interest payable in connection with any failure to pay or any delay in
paying any of the same).
"Termination Date" has the meaning ascribed to such term in Article 3.1.
"Transaction" and "Transactions" has the meaning ascribed to such terms in Recital (b) and
includes the EIB/EIF Arrangement.
"Transaction Terms" means the terms and conditions of the Transaction as approved in
accordance with the terms of the Fund for inclusion of the Transaction into the Fund.

ARTICLE 1
First Demand Guarantee
1.1

First Demand Guarantee
(a)

The Guarantors hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay to the
Beneficiary, on the Beneficiary's first written demand, and in accordance with the
conditions set out here below, all sums which the Beneficiary may claim hereunder up
to a maximum amount constituted for each of them by its Maximum Individual Amount
and collectively by the sum total of all Maximum Individual Amounts (together the
"Maximum Guarantee Amount").

(b)

Subject to Article 0 and without prejudice to Article 8.2 hereunder, the Maximum
Individual Amount for each Guarantor shall be reduced by the sums paid by it pursuant
to and in accordance with this Article 1.

6
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1.2

Demands and payments
(a)

1.3

Subject to Article 3, any demand made by the Beneficiary to the Guarantors under this
Guarantee Agreement (each, a "Demand") shall be made by way of a written
notification addressed by the Beneficiary to the Guarantors and their agent in the form
set out in Schedule A (each a “Demand Notice”), sent in accordance with the provisions
set forth in Article 6 below, it being understood that:
(1)

the Beneficiary shall indicate in the Demand Notice (i) the Transaction with
reference to which the Demand is made or (ii) that it relates to the EIB/EIF
Arrangement, but shall otherwise be under no obligation to provide the
Guarantors with any additional document nor to support its claim with any
other justification or evidence;

(2)

the payment obligation of the Guarantors under this Guarantee Agreement
is not subject to the accuracy or the merit of any statement, declaration or
information contained in any Demand Notice.

(b)

The Beneficiary shall make a Demand under this Guarantee on all Guarantors for the
total amount of such Demand, indicating the pro rata allocation of the amount between
the Guarantors on the basis of their portion in the Maximum Guarantee Amount.

(c)

The Guarantors shall make the payment requested in the Demand Notice within 5 (five)
Business Days as from the date of dispatch (included) as set out in the Demand Notice
(the "Payment Period") and in the currency as requested within the Demand Notice.

(d)

The Beneficiary is entitled to request the payment of any amount in one or several
instalments.

(e)

There shall be no limit on the number of Demands under this Guarantee.

Independent payment obligation
Each Guarantor expressly acknowledges that each Demand made in accordance with this
Agreement generates an independent payment obligation toward the Beneficiary up to its
Maximum Individual Amount.
ARTICLE 2
Autonomy of the First Demand Guarantee

2.1

Autonomy of the First Demand Guarantee
The parties to this Guarantee Agreement expressly agree that this First Demand Guarantee
is an independent, unconditional and irrevocable first demand guarantee (garantie autonome
à première demande), autonomous from any contractual or non-contractual relation existing
or which may exist between the Guarantors, the Beneficiary, the Counterparty and any other
person, which cannot be construed in any circumstances and for whatever reason as a surety
(cautionnement) within the meaning of article 2011 of the Luxembourg Civil Code or as any
other accessory obligation or contract (obligation ou contrat accessoire).

2.2

No defence
(a)

Each Guarantor hereby expressly waives any right it has, or may have, which might
reduce or extinguish its payment obligations under this Guarantee Agreement whether
by way of set-off, lien, defence or otherwise.

(b)

Each Guarantor acknowledges that it cannot raise any objection, ground or plea of any
kind, in particular based on a Transaction or the Transaction Terms, to refuse or delay
the performance of its obligations under this Guarantee Agreement and/or any payment
to be made by it under this Guarantee Agreement.

(c)

In particular, but without limitation, each Guarantor acknowledges that its obligations to
make payments hereunder are independent from:
7
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(d)

2.3

(i)

the validity, regularity and/or enforceability of a Transaction and the rights and
obligations of the Counterparty thereunder;

(ii)

any absence of action by the Beneficiary against a Counterparty to enforce the
Beneficiary’s rights under a Transaction;

(iii)

any waiver or consent given by the Beneficiary with respect to any provisions
governing a Transaction;

(iv)

the occurrence of any event whatsoever which could prevent a Counterparty from
performing any of its obligations, including its payment obligations, under a
Transaction, including in relation to the opening of any voluntary or judicial
insolvency proceedings in any jurisdiction or any payment moratorium or similar
measure or measure of similar effect applicable to a Counterparty under any
applicable law;

(v)

the existence or absence of payments under Demands made to or payments
thereunder by other Guarantors under the present Guarantee Agreement;

(vi)

any other circumstances which might otherwise constitute a legal discharge of or
a defence for the Guarantors.

Therefore, no Guarantor shall, in particular but without limitation, be entitled to challenge
any demand of payment under this Guarantee Agreement nor raise any objection,
defence, exception, deduction, withholding, lien, right of set-off or counterclaim resulting
from or related to:
(i)

any provisions governing a Transaction;

(ii)

any relationship between the Beneficiary and a Counterparty, the Guarantor and
a Counterparty, or the Guarantor and the Beneficiary;

(iii)

any change in the legal and/or financial situation of a Counterparty (including any
merger, demerger or other form of legal or corporate reorganisation);

(iv)

any negligence or omission by the Beneficiary, except in case of wilful misconduct
or gross negligence;

(v)

any payment moratorium or similar measure or measure of similar effect
applicable to a Counterparty under any applicable law; or

(vi)

any arrangement or agreement between the Beneficiary and a Counterparty
including any grant of time, indulgence, waiver or concession, cure period or
delay or forbearance, or any termination, amendment, variation, novation,
replacement or supplement (including any change in the purpose of, or any
increase in, or extension of, Transaction Terms) which may be granted to a
Counterparty under a Transaction.

Other rights
The First Demand Guarantee granted pursuant to this Guarantee Agreement is in addition to
any other rights, remedies or security, which the Beneficiary has, or may have, against any
other person, including against a Counterparty, whether provided for by law or otherwise.
Each Guarantor hereby expressly accepts and acknowledges that the Beneficiary will not be
required to proceed against or enforce any other rights, security or claim payment from any
other person before making a claim under this Guarantee Agreement.

8
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ARTICLE 3
Term of the First Demand Guarantee
3.1

Effectiveness Period
This First Demand Guarantee shall take effect on the date of execution of this Guarantee
Agreement and expire on the earlier of (the "Termination Date"):
(a)

the date on which the aggregate of all payments irrevocably made by the Guarantors
under this Guarantee Agreement amounts to the Maximum Guarantee Amount; or

(b)

31 December 2037 subject to any extension agreed in writing by the Beneficiary and
the Guarantors.

Without prejudice to Article 0 below, the Beneficiary may issue a Demand under this
Guarantee Agreement at any time as from the date of execution of this Guarantee Agreement
up to a date falling 3 (three) calendar months after the occurrence of the Termination Date
(the "Effectiveness Period").
3.2

Reinstatement
Notwithstanding anything to the contrary in this Guarantee Agreement, if any payment made
by a Guarantor to the Beneficiary or any discharge given by the Beneficiary is avoided or
reduced as a result of any insolvency or any similar event, the liability of the Guarantor shall
continue or be reinstated (as the case may be) as if the payment, discharge, avoidance or
reduction, had not occurred; and the Beneficiary shall be entitled to recover the value or
amount of that security or payment from the Guarantor as if the payment, discharge, avoidance
or reduction had not occurred.
ARTICLE 4
Default Interest

4.1

Default interest
If any amount under this Agreement is not paid on the date it is due then such unpaid amount
shall bear interest at the rate of €STR plus a spread of two per cent (2%) floored at zero
calculated on a daily basis which interest shall accrue from the date when payment was due
until the date of actual payment of such unpaid amount. For this purpose €STR means the
euro short-term rate administered by the European Central Bank (or any other person which
takes over the administration of that rate) displayed (before any correction, recalculation or
republication by the administrator) on page EUROSTR of the Thomson Reuters screen (or
any replacement Thomson Reuters page which displays that rate).
ARTICLE 5
Currency
Any payment to be made by the Guarantors under this Guarantee Agreement shall be made
in EUR.
ARTICLE 6
Notices
Any notice, request or other communication to be given or made under this Guarantee
Agreement shall be in writing and delivered by mail, fax, e-mail or secure website to the
9
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respective party’s address specified below with a copy to its agent or at such other address as
such party notifies in writing to the other party from time to time:
For the Beneficiary

European Investment Bank
Mandate Management
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
E-mail address: OPS-EGF-Mandate@eib.org

For the Guarantors

As set out in Schedule C

ARTICLE 7
Transfer and Continuing Obligations
7.1

Transfer
Rights and/or obligations of the Guarantors under this Guarantee Agreement cannot be
transferred or assigned in any way whatsoever to any third parties without the prior written
consent of the Beneficiary.
ARTICLE 8
Accession

8.1

8.2

Accession Process
(a)

A Member State of the European Union, a European Union institution, or an institution
created by Member States of the European Union, which is not an Original Guarantor
shall accede to this Guarantee Agreement as Acceding Guarantor (an "Acceding
Guarantor") at the time of execution of its Contribution Agreement in the context of the
Fund.

(b)

For the purpose of acceding to this Guarantee Agreement, each Acceding Guarantor
shall give an accession notice by way of a written notification addressed by it or its
agents to the Beneficiary and to all then existing Guarantors in the form set out in
Schedule B (each an “Accession Notice”), sent in accordance with the provisions set
forth in Article 6 above.

(c)

The accession by the Acceding Guarantor to the present Guarantee Agreement shall
be effective on the date set out in the Accession Notice (the "Accession Date").

(d)

The Beneficiary and the then existing Guarantors authorise, acknowledge and agree in
advance to the accession from time to time of an Acceding Guarantor to the present
Guarantee Agreement.

Accession
From the Accession Date, the Acceding Guarantor will adhere to, and be bound in all respects
by, this Guarantee Agreement and will accordingly be entitled to all rights and subject to all
obligations imposed on the Guarantors hereunder.
If at the time of entering into the Contribution Agreement the Acceding Guarantor indemnifies
any other Guarantors in relation to payments made in respect of any prior Demands under this
Guarantee Agreement in accordance with the provisions of the Contribution Agreement, the
Maximum Individual Amount of the Acceding Guarantor shall be reduced by any amount thus
10
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paid to other Guarantors in accordance with the Contribution Agreement. The Maximum
Individual Amount of the other Guarantors shall be increased by the amount of such payments
received from the Acceding Guarantor in respect of Demands paid to the Beneficiary prior to
such Acceding Guarantor acceding to this Guarantee Agreement. For the avoidance of doubt,
the Maximum Individual Amount of any Guarantor shall never be increased to an amount
higher than the Maximum Initial Individual Amount.
ARTICLE 9
Severability
If at any time any provision of this Guarantee Agreement is or becomes illegal, invalid or
unenforceable in any respect, or this Guarantee Agreement is or becomes ineffective in any
respect, under the laws of any jurisdiction, such illegality, invalidity, unenforceability or
ineffectiveness shall not affect:
(a)

the legality, validity or enforceability in that jurisdiction of any other provision of this
Guarantee Agreement or the effectiveness in any other respect of this First Demand
Guarantee in that jurisdiction; or

(b)

the legality, validity or enforceability in other jurisdictions of that or any other provision
of this Guarantee Agreement or the effectiveness of this First Demand Guarantee under
the laws of such other jurisdictions.
ARTICLE 10
No Waiver

No failure or delay or single or partial exercise by the Beneficiary in exercising any of its rights
or remedies under this Guarantee Agreement shall be construed as a waiver of such right or
remedy and the Beneficiary shall not be liable for any such failure, delay or single or partial
exercise of any such right and remedy.
ARTICLE 11
Set-Off
The Beneficiary may set off any matured obligation due from a Guarantor under this Guarantee
Agreement against any matured obligation (whether or not matured) owed by the Beneficiary
to that Guarantor, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either
obligation. If either obligation is unliquidated or unascertained, the Beneficiary may set off in
an amount estimated by it in good faith to be the amount of that obligation.
ARTICLE 12
Amendments
Any provision of this Guarantee Agreement may only be amended with the prior written
consent of the Beneficiary and the Guarantors.
ARTICLE 13
Waiver of Sovereign Immunity
To the extent that a Guarantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets or revenues
immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgement or
otherwise) or other legal process and to the extent that such immunity (whether or not claimed)
may be attributed in any such jurisdiction to such Guarantor or its assets or revenues, such
11
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Guarantor agrees, to the extent legally possible, not to claim and irrevocably waives such
immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.
ARTICLE 14
Governing Law and Jurisdiction
14.1

Governing Law
This Guarantee Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection
with it shall be governed by the laws of Luxembourg.

14.2

Place of Performance
The place of performance of this Guarantee Agreement is the seat of the Beneficiary in
Luxembourg.

14.3

Jurisdiction
The Parties shall endeavour to settle amicably any dispute or complaint relating to the
interpretation, application or fulfilment of this Guarantee Agreement. For the purposes of any
dispute arising in relation to this Guarantee Agreement, the Parties hereby submit to the
jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.
ARTICLE 15
Final clauses

15.1

Recitals, Schedules and Annex
The recitals and following Schedules form an integral part of this Guarantee Agreement.
Schedule A

Form of Demand Notice

Schedule B

Form of Accession Notice

Schedule C

Notification Details

Schedule D

Maximum Initial Individual Amounts

This Guarantee Agreement has been signed by each Original Guarantor in two originals, in the English
language, and the Beneficiary shall sign each original and return one original to each Original Guarantor.
The Beneficiary shall produce a conformed copy showing signatures of all Original Guarantors.

12
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Signed for and on behalf of
[Member State]]1

[name]
[position]]

Date:

1
Each Guarantor shall include the following formula in handwriting before its signature: "Agreed that [Member State] commits by
way of this Guarantee Agreement to pay an amount up to the [relevant Maximum Initial Individual Amount for the Member State,
in letters and figures]":
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Signed for and on behalf of
THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

[name]
[position]
[Directorate]
Date:

[name]
[position]
[Directorate]
Date:

14
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Schedule A
FORM OF DEMAND NOTICE
[ON THE LETTERHEAD OF THE BENEFICIARY]

To : [GUARANTOR]
CC: [Agent of the Guarantor]
Re:

Guarantee agreement in relation to the EU COVID-19 Guarantee Fund (the
“Guarantee Agreement”)
Date:

Dear Sirs,
Terms not otherwise defined shall bear the same meaning as ascribed to them in the Guarantee
Agreement.
This letter constitutes a Demand Notice under the Guarantee Agreement.
In accordance with the provisions of Article 1.2 of the Guarantee Agreement, we hereby demand the
payment of an amount of [EUR []] (the “Requested Amount”).
For information purposes only, subject to the provisions of Article 1.2 of the Guarantee Agreement, we
inform you that the present Demand Notice relates to [reference to the Transaction / EIB/EIF
Arrangement].
Article 14 of the Guarantee Agreement shall apply to this Demand Notice as if set out in full herein.

Yours faithfully,
EUROPEAN INVESTMENT BANK

15
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Schedule B

FORM OF ACCESSION NOTICE
[ON THE LETTERHEAD OF THE ACCEDING GUARANTOR]

To:

European Investment Bank
100 Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-2950
(the "Bank")

CC:

[all existing Guarantors at the time of this Accession Notice]
[address]

Date:
Re:

Guarantee agreement in relation to the EU COVID-19 Guarantee Fund (the
“Guarantee Agreement”)

Dear Sirs,
Terms not otherwise defined shall bear the same meaning as ascribed to them in the Guarantee
Agreement.
We refer to Article 8.1 of the Guarantee Agreement and to the contribution agreement entered into
between [Acceding Guarantor] and the Bank for the purpose of establishing the Pan-European
Guarantee Fund in response to COVID-19.
The Maximum Initial Individual Amount for [Acceding Guarantor] is […].
This letter constitutes an Accession Notice under the Guarantee Agreement, as enclosed in Annex 1
hereto.
We hereby notify the Bank and all existing Guarantors on the date hereof that, in accordance with the
provisions of Article 8.1 of the Guarantee Agreement, we hereby accede to the Guarantee Agreement.
We hereby agree to become a Guarantor and to be bound in all respects by the terms of the Guarantee
Agreement and be entitled to all rights and subject to all obligations imposed on the Guarantors
thereunder.
Our administrative details are as follows:
Attention:

[●]

Address:

[●]

Fax No:

[●]

Article 14 of the Guarantee Agreement shall apply to this Accession Notice as if set out in full herein.
This Accession Notice has been signed and dispatched in two (2) originals in the English language.

16
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Signed for and on behalf of

Signed for acceptance for and on behalf of

[ACCEDING GUARANTOR]

THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

[name]
[position]]

[name]
[position]

2

[Directorate]
Date:

Date:

[name]
[position]
[Directorate]
Date:

2
The Acceding Guarantor shall include the following formula in handwriting before its signature: "Agreed that [Acceding Guarantor]
commits by way of this Accession Notice to pay an amount up to the [relevant Maximum Initial Individual Amount for the Acceding
Guarantor, in letters and figures]":
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ANNEX 1
FIRST DEMAND GUARANTEE AGREEMENT
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Schedule C

NOTIFICATION DETAILS
This Schedule will be prepared and notified by the Beneficiary to Guarantors in due course. Until such
notification details have been made available to the Guarantors, the Parties agree that the EIB will
continue to communicate with the EU Member States through its usual channel of communication for
purposes of the Fund.
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Schedule D
MAXIMUM INITIAL INDIVIDUAL AMOUNTS
This Schedule lists all EU Member States and their respective Maximum Initial Individual Amount,
without prejudice to the fact that an EU Member State will only become a Guarantor and will only be
bound by the Guarantee Agreement if and as of the date it has entered into or acceded to the Guarantee
Agreement.
Guarantor

Maximum Initial Individual Amount (EUR)

Kingdom of Belgium

1,301,381,075.35

Republic of Bulgaria

51,251,027.24

Czech Republic

221,760,580.47

Kingdom of Denmark

658,926,592.31

Federal Republic of Germany

4,694,854,717.77

Republic of Estonia

20,724,666.58

Ireland

164,731,513.30

Hellenic Republic

352,996,758.77

Kingdom of Spain

2,816,912,866.59

French Republic

4,694,854,717.77

Republic of Croatia

106,745,508.42

Italian Republic

4,694,854,717.77

Republic of Cyprus

32,306,439.71

Republic of Latvia

26,836,898.10

Republic of Lithuania

43,975,174.39

Grand Duchy of Luxembourg

32,946,554.21

Hungary

209,795,625.13

Republic of Malta

12,297,410.06

Kingdom of the Netherlands

1,301,381,075.35

Republic of Austria

646,011,646.53

Republic of Poland

1,142,170,471.73

Portuguese Republic

227,486,335.61

Romania

164,731,513.30

Republic of Slovenia

70,083,139.60

Slovak Republic

75,487,280.34

Republic of Finland

371,158,331.96

Kingdom of Sweden

863,337,361.61
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CONTRIBUTION AGREEMENT

between

EUROPEAN INVESTMENT BANK

and

KINGDOM OF SWEDEN

in respect of the

PAN-EUROPEAN GUARANTEE FUND IN RESPONSE TO COVID-19
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This contribution agreement (the “Contribution Agreement”) is entered into between:
the Kingdom of Sweden,
(the “Contributor”),
on the one hand, and
the European Investment Bank,
with its seat at 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
(the “Bank”),
on the other hand,
(the Contributor and the Bank each referred to as a “Party” and together as the “Parties”).
Whereas:
(A)

The Member States of the European Union have agreed to establish the EU COVID-19
Guarantee Fund (the “Fund”).

(B)

Each contributor to the Fund shall enter into an undertaking to make contributions to the Fund
on similar terms and conditions through their respective contribution agreements.

(C)

Each contributor to the Fund has entered into (or will accede to) the first demand guarantee
agreement (the “Guarantee Agreement”) with the Bank in relation to Transactions entered into
by the Bank for the account of the Fund (including the back-to-back arrangement with the
European Investment Fund ("EIF")).

(D)

The Bank shall enter into a separate arrangement with the EIF in connection with Transactions
entered into by EIF in the context of the Fund.

(E)

The intention of the Parties is that in relation to all exposures to Transactions of EIB for the
account of the Fund and/or EIF in the context of the Fund and the EIB/EIF Arrangement, all
credit, market and other risks are assumed by and will be ultimately borne by the Fund and by
the contributors and not by the Bank or the EIF. Consistently, the Bank will act in relation to
Transactions for the account of the Fund. The Bank shall provide a dedicated internal funding
line to the Bank as administrator of the Fund for the purposes of providing liquidity to and
treasury for the Fund.

(F)

Any Transaction to be entered into by EIB and/or EIF in the context of the EIB/EIF Arrangement
is subject to the approval of the Fund’s Contributors’ Committee as further described in the
Fund Description.

The Parties have agreed as follows:
I.

Definitions

1.

In this Contribution Agreement:
“Advance” means as defined in Annex 2, paragraph III A.
"Acceding Guarantor" means as defined in paragraph 17.
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“Additional Contributor” means as defined in paragraph 17.
“Adjusted Key Percentage” means the percentage set out against the name of each
contributor to the Fund calculated by reference to the Total Contributions and the shareholding
of each contributor in the capital of the Bank but adjusted such that at all times, the aggregate
of Adjusted Key Percentages is equal to 100%. In the event of an Additional Contributor, the
Adjusted Key Percentage shall be re-calculated accordingly and communicated to the
contributors.
“Adjustment Payments” means as defined in paragraph 17.
“Business Day” means any day other than a Saturday or Sunday (a) where the Bank is open
for business in Luxembourg and (b) where referring to a payment in euro or the determination
of EURIBOR, is also a TARGET2 Business Day.
“Cash Balance” means any sums held in cash by the Bank on behalf of the contributors in
relation to the Fund.
“Claim Event” means, in relation to a Transaction, one or more of the following events or
occurrences (as applicable):
(a) in relation to a Transaction which is a funded debt transaction that the Bank has not
received any amount paid by it and/or due to it (whether principal, interest, commissions,
fees, charges, indemnities, expenses or any other incidental charges in respect of such
Transaction);
(b) in relation to a Transaction which is a funded risk participation or a contingent loan
transaction (i) that the Bank has not received any amount due to it or (ii) that the Bank has
not received any amount scheduled or planned or expected to be paid to it, where such
non payment to the Bank resulted from the limited recourse nature of such Transaction or
for other reasons intrinsic to the nature of such Transaction (in each case whether such
amounts relate to principal, interest, commissions, fees, charges, indemnities, expenses or
any other incidental charges in respect of such Transaction);
(c) in relation to a Transaction which is an unfunded transaction relating to an underlying debt
transaction, (i) that the Bank has not received any amount due to it or (ii) that the Bank has
received a demand for payment (in each case whether the amounts due or demanded or
paid relate to principal, interest, commissions, fees, charges, indemnities, expenses or any
other incidental charges in respect of such Transaction);
(d) (d) that a Transaction has been subject to a restructuring or similar process which reduces
any of the amounts payable to the Bank in relation to such Transaction (whether principal,
interest, commissions, fees, charges, indemnities, expenses or any other incidental
charges in respect of such Transaction);
(e) in relation to a Transaction which is an equity type operation that upon exit or disposal the
net proceeds received by the Bank is less than the sum of (i) the amount invested or lent
by the Bank and (ii) the Bank's cost of funding such Transaction;
(f) in relation to a Transaction which has not fully matured, repaid in full or been disposed of
by 31 December 2037, that the aggregate amount received or recovered by the Bank in
respect of such Transaction is less than the sum of (i) the amount invested or lent by the
Bank and (ii) the Bank's cost of funding such Transaction;
(g) in relation to operations deployed by EIF in the context of the Fund under the EIB/EIF
Arrangement that (i) there has been a claim event in relation to such operation as defined
for the purpose of the EIB/EIF Arrangement or (ii) as at 31 December 2037 the Bank has
not been repaid in full in relation to any liquidity advance and any interest accrued thereon
under the EIB/EIF Arrangement; or
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(h) such other event or circumstance specially designated as a “Claim Event” in relation to the
relevant Transaction at the time the Transaction was approved for the purposes of the
Fund.
If no Claim Event is designated in relation to a Transaction, then the Claim Event or Claim
Events that correspond most closely to the legal nature and financial and other characteristics
of such Transaction shall be deemed to have been so designated.
“Contributor” means the Kingdom of Sweden and “contributor” means, any or as the case
may be, all Member States, institutions of the European Union, or institutions created by
Member States of the European Union, as the case may be, which are contributors to the Fund
from time to time.
“Dedicated Register” means as defined in paragraph 9.
“Demand” means a demand made under the Guarantee Agreement in a Demand Notice.
“Demand Notice” means a demand notice as defined in the Guarantee Agreement.
“EIB/EIF Arrangement” means the agreements or arrangements entered into between the
Bank and EIF in relation to operations deployed by the EIF in the context of the Fund as
described in Recital (D).
“EIB AML Policy” means as defined in paragraph 35.
“EIB Anti-Fraud Policy” means as defined in paragraph 34.
“EURIBOR” means as defined in Annex 2 paragraph IV B.
“Facility Amount” means as defined in Annex 2 paragraph II A.
“First Payment Date” means as defined in paragraph 9.
“Fund” means as defined in Recital (A).
“Fund Description” means as defined in paragraph 5.
“Guarantee Agreement” means as defined in Recital (C).
“Liquidity Facility” means as defined in paragraph 12.
“Original Guarantor” means as defined in Definitions section of the Guarantee Agreement.
“Payment Dates” means as defined in paragraph 9.
“Platform Rules” means as defined in paragraph 5.
“Required Proportion” means the then applicable Adjusted Key Percentage.
“TARGET2 Business Day” means a day on which the Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer payment system which utilises a single shared platform and
which was launched on 19 November 2007 (TARGET2) is open for the settlement of payments
in EUR.
“Transaction” means an operation entered into by the Bank for the account of the Fund which
is eligible in accordance with the Platform Rules and the Fund Description, including the
EIB/EIF Arrangement (and which has a designated or a deemed designated Claim Event).
“Total Contributions” means as defined in paragraph 3.
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“Upfront Payment” means as defined in paragraph 7.
II.

The Contribution

2.

The Contributor wishes to make a commitment, and the Bank (as administrator of the Fund)
hereby accepts such commitment, to the Fund in the amount of EUR 863,337,361.61 (eight
hundred sixty-three million three hundred thirty-seven thousand three hundred sixty-one euro
and sixty-one cents) (the “Contribution”), of which a part may be paid as an Upfront Payment.

3.

It is expected that the Fund will receive additional contributions, under similar terms and
conditions (together with the Contribution, the “Total Contributions”).

4.

In the context of the Fund, Contributions, and the Total Contribution shall be used to fund
payments to be made by contributors under the Guarantee Agreement and this Agreement.

5.

Capitalised terms used in this Contribution Agreement and not otherwise defined herein shall
have the meaning given to such terms in the Fund Description (the “Fund Description”)
included as Annex 1(A), Partnership Platform Rules (the “Platform Rules”) included as Annex
1(B). The Fund is documented on the terms of the contribution agreements, the Fund
Description, and the Platform Rules.

6.

The Contribution shall be used to meet Demands made under the Guarantee Agreement and
any payments due under this Agreement and shall be allocated, administered, and managed
by the Bank in accordance with (i) the Bank’s rules, policies, and procedures (save where
adjustments to these rules, policies and procedures are applied in the context of the Fund and
as further set out in the Fund Description), (ii) this Contribution Agreement, including the Fund
Description, and (iii) the Guarantee Agreement. The Parties acknowledge and agree that in
relation to operations covered by the EIB/EIF Arrangement, the rules, policies, and procedures
of EIF shall apply (save where adjustments to these rules, policies and procedures are applied
in the context of the Fund and as further set out in the Fund Description).

III.

Payments in cash

7.

A Contributor may make a cash advance (the “Upfront Payment”) to meet Demands. Any
payment in cash of the Contribution, including any Upfront Payment, shall be paid in full to the
Bank promptly following request by the Bank into the following account:
Bank:
BIC Code:
Account:
IBAN:

European Investment Bank
BEILLULLXXX
Direct via TARGET2 (/RT)
LU92 9980 0000 0000 0001

The Contributor shall inform the back-office treasury of the Bank at least five (5) Business Days
prior to the scheduled payment date by email to FI_PRO_BOT_LPC_CM@eib.org and FIPRO/BOT/LPC/RECONCILIATION@eib.org (or to such other e-mail address as may be
indicated by the Bank from time to time). The SWIFT message instruction shall include the
remittance information (field 70 or 72): “Contribution to EGF from the Kingdom of Sweden”.
The Bank shall confirm to the Contributor the receipts of funds from the Contribution in the
account.
8.

Notwithstanding article 8.1 of the Platform Rules, the Contributor authorises the Bank to apply
to the daily Cash Balance an interest rate (which may be negative) equal to (a) EURIBOR 3M,
i.e. the rate for deposits in euros for a period of three months which appears on the Reuters
Screen EURIBOR3M= on the day that is two Business Days prior to the start of each relevant
Calculation Period (as defined below) (b) minus 12.5 basis points (0.125%) (the “Interest Rate”).
With respect to a Calculation Period, the Bank will multiply the daily Cash Balance with the
Interest Rate for each day in that Calculation Period, divided by 360. The interest amount with
respect to a Calculation Period, which may be negative, will be equal to the aggregated sum of
the amounts of interests so determined and calculated for each day in that Calculation Period.
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For the purpose of this paragraph 8, “Calculation Period” means, regardless of whether the
interest amount is positive or negative, the period from (and including) the first day of each
calendar quarter (and including) the last day of such calendar quarter.
The Contributor hereby agrees that the Cash Balance will not be segregated as described in
article 3.2.4. of the Platform Rules.
The Contributor acknowledges that while there is not currently an expectation that the Euro
Interbank Offered Rate will be discontinued, there is no guarantee that it will continue to be
produced and published. If EURIBOR3M is not published in respect of a day for which it is
required, or its publication or use is discontinued (either by the interbank market generally or
by the Bank in anticipation of a general discontinuation) the Bank may replace it with another
benchmark rate and may proceed to any appropriate adjustment to the spread, day-count
fraction and/or calculation period, which it will determine in good faith and in a commercially
reasonable manner.
IV.
9.

The Contributor’s Dedicated Register
(a) The Bank shall open a register (the “Dedicated Register”) in respect of the Contributor,
and in respect of all other contributors to the Fund, to credit and debit as appropriate
(without double counting):
(i)

the amount of the Upfront Payment and any additional cash contribution;

(ii)

payments in respect of Demands;

(iii)

utilisation(s) of the relevant Contributor’s Liquidity Facility and/or its Cash Balance;

(iv)

any interest accrued from the holding of or investment of the Cash Balance;

(v)

any sums to be debited or credited in relation to Adjustment Payments between the
contributors to the Fund ;

(vi)

any amounts payable by the Contributor or due to the Contributor in accordance
with the allocation rules and orders of priority of the Fund as set out in the Fund
Description, unless otherwise claimed under the indemnity set out in paragraph 10
below;

(vii)

any amounts payable by the Contributor to the Bank as set out in paragraph 10
below; and

(viii)

any other sums as appropriate.

(b) On each payment date, each Contributor shall pay the outstanding amount due as
reflected on its Dedicated Register. The Bank shall issue a request for payment 15 (fifteen)
Business Days before each Payment Date. The first payment day shall take place on 15
December 2020 (the “First Payment Date”). After the First Payment Date, payments will
occur on a quarterly basis on 15 June, 15 September, 15 December, and 15 March of each
year (the First Payment Date, together with the following payment dates, the “Payment
Dates”). For the avoidance of doubt, the required payments on a Payment Date in respect
of the Dedicated Register do not include any Advances under the Liquidity Facility that
have an Advance Repayment Date which is the Payment Date immediately subsequent to
such Payment Date.
(c) If a Payment Date is scheduled to occur on a date which is not a Business Day then it shall
be postponed to the next following Business Day unless such day would fall into the next
calendar month in which case the Payment Date shall occur on the Business Day preceding
the scheduled Payment Date.
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10.

(a) The Contributor shall upon first demand indemnify and hold harmless the Bank if (i) the
Bank incurs funding costs in relation to the Fund, the Guarantee Agreement, this
Agreement, the Liquidity Facility, or the EIB/EIF Arrangement, and/or (ii) the Bank is not
paid interest or other amount under the Liquidity Facility which in each case have not been
paid or reimbursed in accordance with the allocation rules and orders of priority of the
Fund, as set out in the Fund Description.
(b) The Contributor shall upon first demand indemnify and hold harmless the Bank if (i) the
Bank suffers a capital loss or negative interest on any amount of cash between the date
such sum is paid to the Bank by way of an Upfront Payment, a cash contribution, or an
Advance and the date on which such sums are applied to discharge a liability to the Bank
under this Agreement or under the Guarantee Agreement in respect of a Demand (ii) the
Bank incurs or suffers foreign exchange losses in the context of the Fund (including in
connection with the EIB/EIF Arrangement) and/or (iii) the Bank incurs or suffers any other
form of loss, damage, expenses, claim or liability in the context of the Fund (including in
connection with the EIB/EIF Arrangement) which is not otherwise recoverable from the
Contributor and in each case such amounts are not reimbursed in accordance with the
allocation rules and orders of priority of the Fund as set out in the Fund Description.
(c) Unless otherwise stated by the Bank when making a demand for an indemnity payment
under this paragraph 10, the Contributor shall make indemnity payments under this
paragraph 10 through direct payment to the Bank upon first demand, within 15 Business
Days from the Bank’s written request.
(d) The liability of the Contributor to make payments under this paragraph 10 is limited by the
amount of its Contribution. If the Bank receives any amount under this paragraph 10 the
Bank and the Contributor agree that they shall come to an arrangement to take this into
account in relation to the Maximum Individual Amount of the Contributor under the
Guarantee Agreement (as defined therein).

VI.

Administration

11.

The Bank shall manage the payment of Demands under the Guarantee Agreements, the
crediting of Upfront Payments and other cash contributions (if any) to each contributor’s
Dedicated Register, the debiting of each contributor’s Dedicated Register to meet its liabilities
under this Agreement and the Guarantee Agreement, the payment of Demands by utilising the
relevant contributor's Liquidity Facility, and the Adjustment Payments between the contributors
when an Additional Contributor adheres to the Fund and Acceding Guarantor accedes to the
Guarantee Agreement.

VII.

The Liquidity Facility

12.

The Bank will make available to the Contributor a liquidity credit facility (the “Liquidity
Facility”), the proceeds of which shall be used solely for the purposes of payments under the
Guarantee Agreement. The terms and conditions of the Liquidity Facility are set out in Annex
2.

13.

In the event that a Demand is made under the Guarantee Agreement which cannot be funded
by the Upfront Payment or by amounts otherwise available under the Dedicated Register, the
Bank shall fund the amount due under the Guarantee Agreement by making an Advance to the
Contributor under its Liquidity Facility. In the event that the amounts available under the
Liquidity Facility are not sufficient to fund such Demand, the Contributor shall upon first demand
pay such amount to the Bank.
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VIII.

Matters Relating to Payments and Contributions

14.

It is acknowledged and agreed that the Bank, as agent of the Contributor, shall be entitled to
make payment under the Guarantee Agreement in respect of each Demand which appears to
be valid on its face without reference to any other party and without any investigation or enquiry.
In particular the Bank, as agent of the Contributors, shall not be required to investigate or
enquire as to (i) the legality of any claim or any underlying transaction or any set-off, defence
or counterclaim which may be available to any person; (ii) any amendment to any underlying
document or (iii) any unenforceability, illegality or invalidity of any underlying document or
security.

15.

It is acknowledged and agreed that the Bank, as agent of the Contributor, shall be entitled to
make payments under this Agreement without reference to any other party and without any
investigation or enquiry.

16.

Any recoveries relating to a Transaction shall be allocated and applied in accordance with the
rules of allocation and orders of priority of the Fund as set out in the Fund Description.

17.

If there is a change in the Adjusted Key Percentage due to the adherence of a new contributor
(an “Additional Contributor” and an “Acceding Guarantor”), the Bank shall make
adjustments to the Dedicated Register of the Additional Contributor and the then existing
contributors (“Adjustment Payments”) such that all Demands and all indemnity payments
under this Agreement including all those incurred and paid from the creation of the Fund shall
ultimately be borne by each contributor in accordance with its Required Proportion as derived
from the latest applicable Adjusted Key Percentage. The Adjustment Payments shall be
reflected by debit and credit entries in the corresponding Dedicated Registers. The Bank, as
agent of all Contributors, shall calculate the amount of all such Adjustment Payments between
Contributors.

18.

Each Contributor shall be a third party beneficiary of the obligations in respect of the obligation
to make Adjustment Payments of each other contributor to the Fund under their respective
contribution agreements but acknowledge and agree that any Adjustment Payments shall be
made by the Bank acting as agent of all contributors to the Fund. The Contributor hereby
accepts that it is a third party beneficiary and takes the benefit of such obligations undertaken
by the other contributors to the Fund.

IX.

Reporting

19.

The Bank shall prepare annual financial statements for the Fund. The financial statements
shall be drawn up on the basis of cash receipts and disbursements.

20.

The financial statements shall comprise a combined statement of account movements of the
Fund, individual statements of account movements for each contributor, and additional
disclosures notes.

21.

The financial year of the Fund shall be the calendar year, except for the first financial period
which shall begin at the time when first contribution agreements come into effect and end on
31 December 2020.

22.

All amounts shall be reported in Euro. Amounts denominated in a currency other than Euro
shall be reported in Euro according to the Bank’s policies and procedures.

23.

The financial statements shall be subject to external audit and the costs of such audit shall be
part of the fees charged by the Bank as set out in the Fund Description.

24.

The financial statements shall be approved by the Contributors’ Committee.

25.

Upon receipt of the financial reporting documents, the Contributor may request additional
8
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information related to the content of the documents. The Bank shall use its reasonable efforts
to provide the Contributor with the information deemed necessary provided that the relevant
information is available to the Bank and subject to having resources to gather such information.
26.

The Bank shall provide unaudited financial statements of the previous financial year by no later
than 31 March of each year and audited financial statements by no later than 30 April.

X.

Representations and Warranties

27.

The Contributor hereby represents, warrants and undertakes to the Bank that:
(a) it has the personal and legal capacity to contract and the performance of the obligations
assumed hereunder and the execution and delivery of this Contribution Agreement, the
Liquidity Facility and the Guarantee Agreement by the Contributor have been duly
authorised by the Contributor and that upon due execution and delivery, the Contribution
Agreement, the Liquidity Facility and the Guarantee Agreement will constitute valid,
legally binding, irrevocable and enforceable obligations of the Contributor in accordance
with their respective terms and will not infringe any laws or regulations affecting the
Contributor;
(b) all authorisations, approvals and consents required for this Contribution Agreement, the
Liquidity Facility and the Guarantee Agreement have been obtained and are in full force
and effect, no further authorisations, approvals or consents are required in connection
with entering into and performing its obligations under this Contribution Agreement, the
Liquidity Facility or the Guarantee Agreement and there are no restrictions or limitations
on its ability to consummate the transactions contemplated by these agreements and
documents;
(c) the Contributor has obtained, complied with the terms of and has done all that is
necessary to maintain in full force and effect all authorisations, approvals, licences,
consents and/or budgetary laws required under the laws and regulations of its jurisdiction
to enable it lawfully to enter into, to exercise its rights and perform its obligations under
this Contribution Agreement, the Liquidity Facility and the Guarantee Agreement and to
ensure the legality, validity, enforceability and admissibility in evidence of this
Contribution Agreement, the Liquidity Facility and the Guarantee Agreement in its home
jurisdiction;
(d) the Contributor has delivered, registered and furnished such documents, instruments
information and undertakings to and obtained an consent as may be reasonably
necessary or advisable from time to time to comply with all relevant laws and regulations
that are relevant to this Contribution Agreement, the Liquidity Facility and the Guarantee
Agreement and hereby authorises the Bank so to deliver, register and furnish such
documents, instruments, information and undertakings and obtain such consents (at the
expense of the Contributor and upon relevant documentary evidence); and
(e) payments due from the Contributor under this Contribution Agreement, the Liquidity
Facility and the Guarantee Agreement can and will be made gross, free and clear of any
withholding or deduction for or on account of tax, charges, duties, fees, expenses or
impositions of whatsoever nature.
These representations are made on the date of signature of this Contribution Agreement and
shall be deemed to be repeated on each date when there is an utilisation of the Liquidity
Facility.
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XI.

Additional Provisions

28.

Except with respect to the deposit instructions in relation to Upfront Payment and/or cash
contributions described in paragraph 7 above, any notice, request or other communication to
be given or made under this Contribution Agreement shall be in writing and delivered by mail,
fax, e-mail or secure website to the respective party’s address specified below or at such other
address as such party notifies in writing to the other party from time to time:
For the Bank:
Address:

European Investment Bank
Mandate Management
98-100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Email:

OPS-EGF-Mandate@eib.org

For the Contributor:
[*]

29.

All annexes to this Agreement constitute an integral part of this Contribution Agreement, whose
terms taken together shall constitute the entire agreement and understanding between the
Contributor and the Bank.

30.

This Agreement may be amended only by written amendment between the Bank and the
Contributor; provided, however, that the Fund Description may be amended only in accordance
with the Platform Rules.

31.

In the event of any inconsistency or conflict between the terms of this Contribution Agreement
and those of the annexes, the following order of priority shall apply:
(i)

this Contribution Agreement;

(ii)

the Liquidity Facility;

(iii)

the Fund Description; and

(iv)

The Platform Rules.

The Guarantee Agreement shall at all times be and shall be construed as an autonomous and
independent agreement.
32.

The Contributor shall co-operate with the Bank to complete such forms and other
documentation as may be required by custodians and/or tax authorities to certify the
Contributor’s beneficial ownership of its pro-rata share in any securities or other assets held for
the account of the Fund.

33.

Upon termination or expiry of this Agreement, it is acknowledged and agreed by the Parties
that the Bank and/or EIF shall be entitled to retain such amounts as may be required under this
Agreement or the relevant Annexes for payment of any fees owed to them or to satisfy and
discharge any accrued or contingent obligations under Transactions or operations which
remain outstanding as may be further specified in the relevant Annexes.
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34.

The Contributor is aware of the Bank’s policy on preventing and deterring prohibited conduct in
European Investment Bank Activities (“EIB Anti-Fraud Policy”) and agrees to cooperate and
promptly inform the Bank of any allegations of prohibited conduct in relation to the Contribution.

35.

The Contributor is aware of the Bank’s Anti-Money Laundering and Combating Financing of
Terrorism Framework (the “EIB AML Policy”). The Contributor represents and warrants that (i)
in entering into this Contribution Agreement the Contributor acts in its own name and for its own
account and (ii) the funds that are to be the source of the Contribution will not be of illicit origins.
The Contributor agrees to cooperate with the Bank in the Bank’s due diligence and continuous
monitoring activities pursuant to the EIB AML Policy.

36.

The Fund shall comply with State aid rules, where applicable. To that effect, the Contributor
shall cooperate with the European Commission and the Bank, in particular with the completion
and submission of any State aid notification, where necessary.

37.

The Contributor acknowledges that it is fully informed and aware that the Bank acts as agent
for the Contributor under this Agreement in relation to matters relating to the performance of
obligations of the Contributor under the Guarantee under which is it the beneficiary for the
account of the Fund, as well as in relation to other matters hereunder. The Contributor hereby
waives any rights or defences (if any) which it may have as a result of any conflict of interests
(if any) that might arise in this respect.

38.

If, at any time, any of the provisions under this Contribution Agreement is or becomes illegal,
invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, neither the legality,
validity or enforceability of the remaining provisions of this Contribution Agreement nor of such
provisions under the law of any other jurisdiction shall in any way be affected or impaired
thereby.

39.

The Parties shall endeavour to settle amicably any dispute or complaint relating to the
interpretation, application or fulfilment of this Contribution Agreement in accordance with the
objectives of the Fund and in particular the principles set out in Recital (E).
For the purposes of any dispute arising in relation to this Contribution Agreement, the Parties
hereby submit to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.
This Contribution Agreement and any non-contractual obligations arising therefrom is governed
by, and shall be construed in accordance with the general principles common to the laws of the
Member States.

40.

To the extent that the Contributor may in any jurisdiction claim for itself or its assets or revenues
immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or
otherwise) or other legal process and to the extent that such immunity (whether or not claimed)
may be attributed in any such jurisdiction to the Contributor, its assets or its revenues, the
Contributor agrees, to the extent legally possible, not to claim and hereby irrevocably waives
such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

In witness, hereof the Parties hereto have executed this Contribution Agreement in four (4) original
copies, two (2) for the Bank and two (2) for the Contributor. Upon possession by the Bank of two
originals of the fully signed Contribution Agreement, this Contribution Agreement shall become effective
as of the date of the last signature.
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Signed for and on behalf of

Signed for and on behalf of

KINGDOM OF SWEDEN

EUROPEAN INVESTMENT BANK

[name]

[name]

[position]

[position]
[Directorate]

Date:

Date:

[name]
[position]
[Directorate]
Date:
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Annex 1A
Fund Description
This Annex shall be applicable to and form an integral part of all Contribution Agreements for the Pan
European Guarantee Fund in response to COVID-19 (the “Fund”) between EIB and the Contributors to
the Fund. It is made pursuant to the Rules of establishment and administration of the PPF (“Platform
Rules”), as amended from time to time.
1. Objectives
The COVID-19 pandemic constitutes an unprecedented challenge with very severe socio-economic
consequences.
The objective of the Fund is to respond to the economic impact of the COVID-19 pandemic outbreak
by ensuring that eligible entities and primarily SMEs in the participating Member States have sufficient
liquidity available and access to finance to weather the rapidly unfolding crisis, and are able to continue
their development in mid/long term.
The Fund is designed to support final recipients that are considered (i) viable in the long term and (ii)
able to meet a lender’s or other financial intermediaries’ requirements for commercial financing, were it
not for the economic impact of the COVID-19 pandemic.
The Fund is designed to be a high-risk, high-impact intervention of limited time.
2. Eligible Contributors
In accordance with Article 3.1 of the Platform Rules, any Member State of the European Union and the
European Commission can make Contributions to the Fund.
In addition, other institutions of the European Union or institutions created by Member States of the
European Union, can make also Contributions to the Fund.
3. Eligible operations
Operations shall be eligible for support under the Fund if they are in line with the eligibility criteria, as
set out below and updated from time to time (“Eligible Operations”).
General:
The Fund shall operate, to the extent applicable, in accordance with EIB’s and EIF’s respective rules,
policies, and procedures, save where otherwise provided in 12 below. In the case of EIB, the impact
finance mandate framework, as further described in 12, below shall apply.
For EIB’s operations, the Fund shall be used according to the general cross-cutting principles applicable
to the EIB’s activities, as described in Article 2.1.2 of the Platform Rules.
Types of operations:
EIB, for the account of the Fund and EIF, in the context of the Fund, can guarantee or provide financing
directly to final recipients (“Direct Operations” 1). Alternatively, EIB or EIF can guarantee or provide
financing indirectly through financial intermediaries (“Indirect Operations”2) to eligible final
beneficiaries – predominantly SMEs, but also Midcaps, Corporates and public entities providing
essential services in particular in health, research, education sectors that could not be financed under
existing EIB Group products. Direct Operations concern direct financing/ guarantees by EIB to eligible

Direct Operation is defined as a final recipient transaction entered into between EIB and final recipient.
Indirect Operation is an operation carried out by EIB or EIF to provide finance to a Financial Intermediary covering
directly or indirectly (via one or more sub-operations) a final recipient transaction.

1
2

13

219

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
projects carried out by, among others, SMEs, Midcaps, Corporates and public entities. For Indirect
Operations, EIB or EIF conclude agreements with financial intermediaries.
Financial intermediaries (“Financial Intermediaries” or “FI”) may include counterparts such as
commercial banks, financial institutions, guarantee institutions, leasing companies, venture capital and
private equity funds, micro-finance institutions, National Promotional Banks/ Institutions, Special
Purpose Vehicles (SPV), private credit funds, alternative lenders, crowd-lenders, guarantee societies
etc.
Eligible Beneficiaries
Eligible Operations will be primarily private sector intermediated operations, but can also include direct
and intermediated operations targeted at public sector companies and entities in the area of health or
health-research or providing essential services related to the health crisis.
At the end of the investment period, beneficiaries of funding or guarantee from the Fund (“Eligible
Beneficiaries”) shall amount to:
a. Debt operations with SMEs as the final beneficiary will account for at least 65% of EGFsupported financing. This can also be supported through securitization.
b. Debt operations with non-SMEs as the final beneficiary will account for a maximum of
28% of EGF-supported financing. Out of this, a maximum of 5 p.p. of EGF-supported
financing can be used for debt operations with public sector companies and entities active in
the area of health or health-research or providing essential services related to the health crisis
as final beneficiaries.
c.

Venture and growth capital (through the EIF) and venture debt with SMEs and mid-caps
as final beneficiaries will account for a maximum of 7% of EGF-supported financing.
Specifically for operations supporting large corporates with more than 3000 employees as
final beneficiaries, the following safeguards will apply:
i)

No equity investments

ii)

No ABS operations

iii)

Support available only for working capital and supply chain finance.

iv)

Financing only available through Financial Intermediaries with ‘skin in the game’

v)

Exposure to individual large corporates limited to EUR 250m

vi)

Only loans in alignment with Communication from the European Commission regarding
the temporary framework for State Aid measures to support the economy in the Covid19 outbreak, as amended or replaced from time to time, including regarding short loan
maturities, in order to rule out strategic investment projects that could be interpreted as
‘industrial policy’.

vii)

Only for sectors that are in line with EIB long-term mission (innovation, environment,
and SMEs support).

viii)

Further involve the Member States represented in the Contributors Committee on
individual transactions, complemented with higher reporting requirements.

Without prejudice to 12.4 below, all operations shall undergo an ex-ante due diligence or equivalent
process performed in accordance with EIB’s and EIF’s rules, policies and procedures, as applicable.
Geographical Eligibility:
Operations with FI (and final recipients) may be carried out in participating Member States, that is,
Member States that have entered into Contribution Agreements with the EIB in relation to the Fund.
The contributions of any given Member State will be available for operations in all participating Member
States, i.e. contributions will not be earmarked to support the operations in a given Member State.
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Instead, deployment will be determined based on the need and demand relative to the impact of COVID19 and the related market situation.
EIB Group will make available additional financing in the context of the Fund in all contributing Member
States, aiming for a geographic distribution that is proportionate to the economic impact of the crisis,
the sizes of the economies and available national and European support instruments.
By the end of the EGF signature period, EIB Group will aim that its financing3:
(i)

for the three Member States having received the most financing understood as the
support by the Fund, the cumulative financing (measured by signature amounts) does
not exceed 50% share of the total Fund’s financing

(ii)

for the 15 Member States having received the least financing understood as the support
by the Fund, the cumulative financing (measured by signature amounts) exceeds 10%
share of the total Fund’s financing

(iii)

underlying financing structures that are by their nature multi-country (covering two or
more Member States) are not included in the above rule (i).

The concentration limit shall be periodically reviewed and may be adjusted to reflect the evolving impact
of the crisis and market needs in the different Member States. Any change of the concentration limit
would be subject to approval by the Contributors Committee.
For indirect products where the Fund’s investment will be combined with third-party resources, Financial
Intermediaries will be required to invest at least the portion of their instrument provided for investment
by the Fund in participating Member States4.
Investment Period:
Operations may be submitted for approval to the Contributors Committee until 31 December 2021 (the
“Investment Period”). The Fund will be established, provided that Member States accounting for at least
60% of EIB capital have made appropriate commitments to ensure sufficient scale and geographical
coverage of the Fund.
The EIB on account of the Fund and the EIF in the context of the Fund shall sign operations within the
timescales foreseen by State aid rules applicable to the specific product concerned.
A prolongation by 6 months could take place subject to approval of the Contributors’ Committee in
accordance with the voting rules set out for key strategic changes in 12.2 below5. Any further
prolongation would be subject to unanimous approval within the Contributors Committee”.
At the end of the Investment Period, following a proposal from EIB, the Contributors’ Committee shall
determine whether a reduction in the outstanding commitment of the Contributors is appropriate given
the overall commitments at that time.
4. Permitted Instruments
The Fund may deploy financial structures in both funded (e.g. loans, equity and quasi-equity
investments, risk participations, ABS purchases) and unfunded (e.g. guarantees) form.
Appendixes A - E (Eligible Products) provide examples of the products that may be used under the
Fund indicating the products to be deployed by EIB and EIF respectively.

The below proposal assumes participation of all EU Member States and the specific number may be adjusted in
case not all EU Member States decide to contribute.
4 Effectively, these intermediaries may also invest outside the contributing Member States, but the amount invested
in the contributing Member states would need to be at least equal to the support received from the Fund for
investment.
5 For the avoidance of doubt, the reference to “Contributions Paid” in Article 5(8) of the Platform Rules shall be
understood as the Contribution committed to the Fund by each Member State
3
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Additional products could be included subject to the approval of EIB’s Governing Bodies or respectively
EIF’s Governing Bodies, including under applicable rules of delegation, and the approval of the
Contributors’ Committee of the Fund in accordance with the voting rules set out in the Platform Rules
or herein established.
5. Results Framework
A results framework for the activities financed by the Fund shall be prepared by EIB (“Results
Framework”). EIB shall report on the results of the Fund in accordance with the reporting framework
described in Article 9.4 of the Platform Rules, except 9.4.1. (iv) as the financial reporting will not follow
Platform Rules and shall instead be governed by the Contribution Agreement.
For the avoidance of doubt, article 2.2 of the Platform rules does not apply to operations deployed by
the EIF in the context of the Fund under the EIB/EIF Arrangement (“EIF Operations”), for which a
separate reporting methodology will apply. Article 9.4 of the Platform Rules apply to EIF Operations
except as further specified in the EIB/EIF Arrangement Agreement.
6. Evaluation
EIB shall perform an evaluation of the Fund after the second anniversary of the end of its Investment
Period. This evaluation will aim at making the Fund and the operations funded thereunder accountable
to the Contributors and at promoting lessons learnt. The evaluation shall be shared with the
Contributors’ Committee.
7. Approval of operations
All operations/ financing proposals are presented to the Contributors’ Committee of the Guarantee
Fund.
It is foreseen that the Contributors’ Committee shall approve the allocation of funds:
(a) For individual operations;
(b) For multiple operations, based on global authorisations to be granted by the Contributors’
Committee within certain parameters.
(c) For operations that do not fall within the envisaged global authorisations.
In relation to the Article 5.5. of the Platform Rules, each Contributor to the Fund is entitled to designate
a member that shall represent such Contributor in the Contributors Committee. The governance
provisions regarding the approval of operations are set out in Section 12.2 below.
A procedure for consultation of the Commission will be applied for operations deployed by EIB, adjusted
to the specific nature of the Fund. Accelerated selection and assessment procedures for existing
financial intermediaries may also apply.
8. Payment of Contributions
The payment of Contributions is governed by the Platform Rules and the terms of each Contribution
Agreement.
Contributions of Member States to the Fund will take the form of a guarantee. Member States may elect
to make an Upfront Payment. In addition, EIB expects to provide a suitable level of liquidity into the
structure to allow for timely payments of amounts due by Member States.
9. Fees
The Contributors agree that the advances made available to the Contributors under their liquidity
facility will be debited immediately to their respective Dedicated Register, the principal amount of
such advances are re-payable on their relevant Advance Repayment Date (as indicated in the
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Contribution Agreement) and cannot be covered by utilisation of the liquidity facility and principal
repayment of such advances are not included in the waterfall set out in article 10 below.
The Contributors agree as well that: costs, and expenses incurred by EIB and EIF and relevant fees
due to EIB and EIF, as detailed below, are payable by the Contributors and shall be paid in the
following order: first, from any Proceeds and Recoveries in line with the waterfall included in article 10
below; and, second, if and to the extent that the Proceeds and Recoveries are not sufficient, any
shortfall relating to: (i) interest accrued on the liquidity facilities made available by EIB to the
Contributors, (ii) Legal, Auditors and similar Costs, (iii) FX hedging costs, (iv) negative interest on the
Contributor Cash Balance and on cash disbursed by EIB and EIF, and (v) EIB Funding Costs, will be
covered pro rata by the Contributors, in accordance with the indemnity provisions under the
Contribution Agreement and within the limit of the Contribution of each Contributor and in aggregate
the Total Contributions and according to the following principles:
-

(i) interest accrued on the liquidity facility made available from EIB to the Contributors:
will be covered pro-rata by the Contributors who benefitted from the liquidity facility;

-

(ii) negative interest on the Contributor Cash Balance; will be covered pro-rata by the
Contributors who made an Upfront Payment or an additional cash contribution;

-

(iii) Legal, Auditors and similar Costs, FX hedging costs, negative interest on cash
disbursed by EIB and EIF and EIB Funding Costs: will be covered pro-rata by all
Contributors;

-

(iv) No draw down under the liquidity facility will be allowed to cover the items set out
above

To operationally manage this, a portion of the total commitments will initially be reserved as a buffer
to cover costs and expenses
No recourse to the liquidity facility or the indemnity provisions under the Contribution Agreement will
be allowed for Management Fees, and Recovery Fees, hence EIB has no recourse to the Contributors
to cover shortfalls of Management Fees and Recovery Fees. Also, if any portion of Management Fees,
and Recovery Fees remains unpaid under the waterfall when allocated at the end of each quarter,
such unpaid amounts will roll over to the next quarter (and so forth) and will be due and payable in
the following quarter (and so forth), following the same order of payment.
Costs and Fees to be paid by the Contributors in accordance with the general principles above and
the waterfall below
Funding Costs:
Funding Cost shall comprise interest determined at the rate of: (i) EURIBOR 3 month for operations in
EUR, or X-ibor 3 month for other operations, plus (ii) a spread (which can be a positive or negative
number of basis points) calculated following EIB's standard pricing methodology recovering EIB's cost
of funding on the capital markets and its administrative costs applicable to this type of operations; with
(i) and (ii) in aggregate floored at zero.
Management Fee: means from the signature date of the first Contribution Agreement until 31
December 2037, the annual management fee which shall be paid by the Fund to the EIB and EIF
(“Management Fee”) and shall be equal to up to 0.5 (up to zero point five) % of the aggregate of the
Committed Amounts under the Transactions subject to an overall aggregate cap of two point five (2.5)
% of Total Contributions.
Committed Amounts mean the aggregate of the amounts committed by EIB or EIF in relation to
operations signed by EIB or EIF for the account of the Fund which are outstanding (but excluding any
outstanding defaulted amounts or cancelled amounts). The Committed Amounts shall not be reduced
in the event that there has been any provisioning for losses or reduction in market value due to market
value fluctuations of the relevant exposures.
Such level of fees have been calculated on the basis of ensuring EIB cost coverage and EIF
remuneration in line with statutory requirements.
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The Management Fee shall be calculated as if all the Contributors had committed on the date of the
first Contribution Agreement.
Legal, Audit, Consultant and similar Expenses
Include costs, fees and expenses of EIB and EIF external lawyers, auditors, consultants (including in
the context of the structuring of and the transactions and operations performed in relation to the Fund)
and similar costs, fees, and expenses (including costs, fees and expenses to cover investment fees
and costs for the investment of the Cash Balance).
Recovery Fee
EIB and EIF shall charge to the Fund a flat-fee recovery fee for operations that EIB or EIF needs to
recover amounts or in case that it applies a restructuring. The recovery fee shall be calculated at the
rate of 1% of disbursed but not recovered amounts, subject to an overall aggregate cap of zero point
five (0.5) % of Total Contributions
10. Distributions Waterfall
Any cash flows received under a debt operation of the Fund (other than amounts qualifying as Recovery
or Proceeds) that are classified as principal in accordance with EIB’s accounting policies shall be
allocated to the reduction of the principal outstanding of the Loan or, for EIF funded debt products, the
funding line made available from EIB to EIF to perform funded operations of the Fund.
Loan means the loan/credit facility or facilities made available by the Bank to the Fund to provide
financing for the underlying funded transactions.
Proceeds mean any interest, fees, profits, and Recoveries received under the underlying transactions
and, for equity transactions, any reflows (including restitution of commitment and distributions).
Recoveries means moneys recovered from underlying transactions.
Proceeds and Recoveries received under an operation of the Fund shall be allocated by the Bank
acting on the account of the Fund at the end of each quarter 31 March, 30 June, 30 September, 31
December between the Contributors and the EIB and EIF as follows:
(a)

firstly, to EIB and EIF for Management Fees as apportioned to the quarter in accordance
with ACT/360, and Recovery Fees

(b)

secondly, to EIB and EIF for EIB/EIF Legal Audit, Consultant and similar Expenses

(c)

thirdly, to EIB and EIF for FX hedging costs and foreclosure costs and for negative interest
on EIB or EIF disbursed amounts, if any;

(d)

fourthly to the EIB for the aggregate interest accrued on the Contributor liquidity facilities (if
any) made available by EIB and for the aggregate negative interest on the Contributor Cash
Balances, pro rata to each other;

(e)

fifthly, to EIB for the accrued Funding Cost on the Loan or funding line made available from
EIB to EIF and/ or in the context of the Fund;

(f)

Sixthly, up to one (1.0) % of Total Contributions, to the Operational Expense Buffer;

(g)

Seventhly, to the reduction of the principal outstanding of (i) the Loan or (ii) the funding line
made available from EIB to EIF to perform funded operations by allocating (A) Proceeds
and Recoveries generated by the transactions funded by the Loan to the Loan and (B)
Proceeds and Recoveries generated by the transactions funded by the funding line made
available from EIB to EIF to that funding line and

(h)

lastly, save for the paragraph immediately below, to each Contributor, pro rata to their
Contribution and credited to their Dedicated Register (the “Contributor Share”).

No Contributor Share will be distributed before the end of a period of ten years starting from the
effective date of the first Contribution Agreement. After this period, any residual Contributor Share will
be credited to each Contributor Dedicated Register, save for 10% of that residual Contributor Share
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which will be retained by the EIB to cover for future expenses, costs and fees of EIB and EIF, in
accordance with the waterfall.
Except for interest accrued on the liquidity facilities, any amount not paid out of the waterfall on one
quarterly payment date, unless otherwise paid under the Contribution Agreement, shall remain
outstanding until there are sufficient funds to pay such amount on any subsequent quarterly payment
date.
Operational Expense Buffer means a buffer which shall be used to pay any shortfall in items (a) –
(e) at the end of each quarter, in that order. The balance of the Operational Expense Buffer will be
credited to the Contributors pro rata to their Contribution on the Dedicated Register after December
31st 2037.
Payments relating to Demands
Payments relating to Demands under the Guarantee Agreement, shall be treated as cash flows received
under the relevant operation of the Fund, except for unfunded transactions, for which such proceeds
shall be allocated to the payment of the demands made under these unfunded transactions (including
the payment of any fees or costs linked thereto).
Miscalculations
If any mistakes or incorrect determinations (including as a result of inaccurate information provided final
beneficiaries or other third parties) have been made by the EIB in relation to the calculation or allocation
of any amounts under this Agreement, the parties agree that EIB shall, as soon as it becomes aware
of such mistakes or incorrect determinations, rerun any such calculations or allocations in order to
correct such mistakes or errors and when necessary, claw back any amounts unduly paid or distributed
to any Contributor.
The Fees and Waterfall sections might be discussed and revised at the first or subsequent Contributors’
Committees.
11. Amendments to Fund Description
This Fund Description may be amended from time to time, subject to approval of the Contributors’
Committee of the fund in accordance with the voting rules set out in Article 5 (8) of the Platform Rules.
EIB may, at its own discretion, amend the provisions of this Fund Description to the extent such
amendments result from the change in EIB’s and EIF’s rules and policies or from the regulations
applicable to EIB’s and EIF’s activities or from the decisions of EIB’s and EIF’s Governing Bodies
(“Obligatory Amendments”). If one or more Contributors object(s) to the introduction of the Obligatory
Amendments, these Contributors can engage into discussions with EIB regarding the Contribution
Agreement they entered into with EIB, if the Obligatory Amendments:
(i) prevent such Contributor(s) continuing to participate in the Fund in compliance with the laws
and regulations applicable to it;
(ii) require the Contributor(s) to increase the amount of their Contributions; or
(iii) substantially increase their costs of further participation in the Fund.
12. Special Provisions
The following variations from the Platform Rules or additional arrangements shall apply in relation to
the Fund:
12.1 Contributors
In relation to Article 3.1. of the Platform Rules, any Member State of the European Union shall be an
eligible Contributor for purposes of the Guarantee Fund. In addition, institutions of the European Union
or institutions created by Member States of the European Union can also make Contributions to the
Fund.
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12,2 Governance
Acknowledging the exceptional nature of the instrument, higher decision-making thresholds than under
standard Platform Rules will be applied. Decisions on the use of the guarantee for individual
transactions outside the global authorisations will be taken by a qualified majority of contributions, i.e.
50% of contributors representing 2/3% share of contributions.
Key strategic decisions, including changes in the product or beneficiary mix as set out in sections 3 and
4 of this Fund Description, require a supermajority of contributions, i.e. 50% of contributors representing
80% share of contributions.
12.3 Currency of Contributions and fees
All Contributions as well as fees will be paid in EUR.
12.4 Due Diligence process and EIB Group processes
In light of the extraordinary situation, namely the severe travel limitations, as well as the need for swift
channelling of the Fund to the real economy, simplified (namely desk-top) due diligence can be used
under certain circumstances. Such circumstances will be clearly spelled out as part of approval
process.
12.5 Workouts and restructurings
In relation to operations comprising an investment, EIB and EIF are authorised, including in the context
of an insolvency or restructuring of an investee, and/or for the purposes of improving the collectability
or recovery of any claims against any, and/or to avoid any default by an investee, to amend the terms
and conditions of any operation supported by the Fund, and to grant any waiver or forgiveness, even if
such amendment, waiver or forgiveness causes a loss to the Fund, provided that EIB or EIF has acted
in accordance with its rules, policies and procedures, as applicable.
Indirect Operations will envisage full delegation to the Financial Intermediary with respect to servicing
of the underlying exposures. The Financial Intermediary will need to act in accordance with its rules,
policies and procedures, applicable from time to time.
12.6 Guarantee servicing fee
To minimise crowding out and to ensure compliance with EU State Aid Framework, some of the EIB
Group proposed products will be implemented on a remunerated basis. The guarantee servicing fees
will be applied and charged to the Financial Intermediaries.
12.7 Risk appetite for Financial Instruments
The fund will be continuously managed so as to keep ex ante net expected loss on guarantee
commitments at 20% for the Fund as a whole. The EIBG will put in place a strong ex ante riskmanagement system and ensure regular ex post reporting to the Contributors Committee on all matters
related to risk.
Risk appetite for EIB Financial Instruments
The Fund is designed to be a high-risk intervention and the underlying operations are expected to
present a higher level of risk for the Fund than that generally taken by EIB in relation to operations it
carries out at its own risk. As a result, Article 12.3 (The Bank acting in specific circumstances) of the
Platform Rules shall apply.
Due to the specific characteristics of the operations to be financed or guaranteed by the Fund, EIB’s
rules, policies and procedures applied to operations it carries out at its own risk shall not be applicable
to the operations, including the provisions of EIB’s Credit Risk Guidelines (“CRGs”), the EIB’s Equity
Risk Guidelines (“ERGs”) and the pricing and valuation methodology applicable to operations EIB
carries out at its own risk.
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EIB shall apply the provisions laid down in the general mandate risk principles for impact finance
mandates, included in the relevant section of the CRGs and ERGs. When applying the provisions
referred to in this paragraph, EIB shall:
(a) Make a Qualitative Assessment (i) in case of Indirect Operations of the suitability of an eligible
Financial Intermediary’s risk management framework, systems policies and procedures to
implement operations and enter into the relevant sub-operations or the final recipient
transactions and (ii) in case of Direct Operations, of the soundness of the investment rationale
and plausible business viability of such operations;
(b) Set a pricing of the operations under the Fund using its expert judgement taking into account
its Qualitative Assessment and consistent with the Fund’s objectives and, if applicable, after
reviewing the pricing of co-financiers taking similar risk to the financial product on the operation,
and State Aid rules where applicable. For these financial products, the Contributors and EIB
acknowledge that there is no established market for this type of operations. The pricing of the
operations under the Fund may be different from the pricing applicable to operations EIB carries
out at its own risk.
(c) For Indirect Operations, fully delegate implementation of the transactions, including the pricing
of the (sub-)operations to the Financial (Sub-)Intermediaries to apply their own rules, policies
and procedures. The Financial (Sub-)Intermediaries may be required to adjust certain terms or
their pricing in order to pass on any financial advantage to the final recipients under the
transactions. For some products, the Financial (Sub-) Intermediaries shall charge a flat fee to
the final recipients. The level of delegation to the Financial (Sub-)Intermediaries to apply their
own rules, policies and procedures may exceed the one applicable to operations the EIB carries
out at its own risk.
Whereby a “Qualitative Assessment” is defined as “the risk assessment performed by the EIB in
accordance with the general mandate risk principles for impact finance mandates included in the
relevant section of the CRG or the ERG, and as further described in this article”.
An adjusted financial monitoring, restructuring and recovery management from what applicable to
operations EIB carries out at its own risk shall be applicable to the operations under the Fund.
In case of Indirect Operations, the financial monitoring, restructuring and recovery management shall
be
(i)

adjusted from what is applicable to operations that EIB carries out at its own risk;

(ii)

shall be fully delegated to the Financial (Sub-) Intermediaries to apply their own rules,
policies and procedures.

For financial products implemented by EIF, EIF will apply its rules, policies and procedures for such
financial products which may differ from the rules, policies and procedures applied to operations EIF
carries out for its own operations.
The foreign exchange risk arising from any conversion in the context of operations under the Fund
shall be borne by the Fund.
The Contributors acknowledge and accept (i) the risk of full loss both at the level of the Financial (Sub) Intermediaries and of the final recipient, and (ii) a lack of a risk-commensurate return for the operations
under the Fund.
Agreed upon procedures for specific financial products under the Fund may be developed, further
describing EIB’s rules, policies and procedures applicable to the specific type of operations.
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Risk appetite for EIF Financial Instruments
Given the high risk scope of intervention of the Fund, the EIF will deploy operations under the Fund
typically with a higher risk than for its own operations. Agreed upon procedures as well as the risk
factors for operations will apply to EIF Operations in the context of the Fund
12.8 Special Measures
Given the special purpose of EGF as a crisis response instrument, EIB may adapt its usual contractual
and eligibility requirements on a ring-fenced basis to allow for operations that address the main
symptoms of the current crisis like supply chain support, working capital and liquidity needs. When
working with financial intermediaries under full delegation, EIB may also adapt its usual contractual
requirements for monitoring, restructuring, reporting, compliance, exclusions and fraud with regards to
the final beneficiaries. Any such adaptation would be clearly spelled out in the approval documents at
operation level.
12.9 Negative interest rate risk
There will be two main sources of negative interest rate risk in the structure:
1- Negative interest rate risk related to upfront contributions to the Fund: Some of the Contributors
may elect to make an upfront contribution to the Fund. In the current negative interest rate
environment for EUR, such upfront contributions would reduce over time as a result of negative
interest rates.
2- Negative interest rate risk related to recoveries or repayments from the underlying operations.
12.10 Financial, operational and risk reporting
As per the financial reporting requirements of the Fund defined under the Contribution Agreement, a
cash based financial reporting is prepared and therefore no valuation of the operations of the Fund is
foreseen. As foreseen under the Contribution Agreement, upon receipt of the financial reporting
documents, the Contributor may request additional information related to the content of the documents.
The Bank shall use its reasonable efforts to provide the Contributor with the information deemed
necessary provided that the relevant information is available to the Bank and subject to having
resources to gather such information.
The Contributors Committee and the Board will receive an annual Operational Report on Guarantee
Fund operations. This operational report will contain a list of every supported signed operation/contract,
combined with tables showing signatures per sector, per country and expected Investment Mobilised
with the associated financing multiplier.
The Contributor’s Committee will receive regular ex-post reporting on matters related to risk.
12.10 EIF policies and procedures
In the context of the Fund and in particular, in relation to the assessment, approval, implementation,
reporting and exit/termination of operations, EIF will apply its internal rules and procedures, where
relevant as modified by the agreed upon procedures applicable to EIF Operations in the context of the
Fund, as approved by EIF governing bodies.
12.11 Conflicts of Interest
The Contributors acknowledge and agree that EIF and EIB:
(i)

operate, or may operate, a number of mandates (“the Mandates”) that have or may have
investment objectives, strategies and policies which may overlap with the Fund investment
objectives, strategies and policies;

(ii)

may on its own account and/or on behalf of third parties, in the context of the Mandates, invest
or recommend to such third parties the making of investments in (x) financial instruments of a
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similar nature to the Fund Investments or (y) Fund investments in a number of jurisdictions,
including jurisdictions where the Fund will operate;
(iii)

may (x) interact in other capacities with the Fund investments (for example, as an investor for
the benefit of another Mandate or under own resource investments) as well as (y) provide
guarantees or financing to the same eligible final beneficiaries as the Fund investments
contemplated herein, including in a manner where the Fund may be subordinated to, or serve
as a credit enhancement for, such other investment;

(iv)

may take part in transactions in which EIF or EIB have, for its own account or for that of any of
the Mandate, directly or indirectly, a material interest or a relationship of any description with
another party, which involves or may involve a potential conflict with any duty it may owe to the
relevant mandator;

The Contributors hereby waive any rights or defences which they might otherwise have which arise or
may arise from the EIF or EIB acting in any capacity as manager of the mandates or otherwise.
Appendixes:
Appendix A – EIB Product: Risk sharing through NPB/FI
Appendix B – EIB Product: Loan Substitute Structures
Appendix C – EIB Product: Venture Debt
Appendix D – EIF Debt Products
Appendix E – EIF Equity Products
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Appendix A – EIB Product: Risk sharing through NPB/FI
PRODUCT INSTRUMENT 1: PORTFOLIO RISK SHARING THROUGH NPB/FI
Implementing
Entity
Product type

European Investment Bank (EIB).

Product family

Funded and Unfunded risk sharing (Risk Sharing).

Structure

In the case of unfunded risk sharing, EIB shall issue a guarantee (the “Guarantee”) for the benefit
of a Financial Intermediary (FI), such as a National Promotional Bank (NPB), for a maximum
amount (the “Guarantee Amount”).

Risk sharing (linked) on non-granular/semi-granular/granular pool of credit exposures.

The Guarantee will cover the credit risk associated with Eligible Transactions contracted with
Final Recipients.
The Guarantee shall constitute a direct financial guarantee and shall cover up to 80% of the
losses relating to unpaid principal and accrued interest incurred by the FI in respect of loans that
defaulted in accordance with the default definition. The maximum liability in respect of aggregate
losses on the guaranteed portfolio shall be the Guarantee Amount.
The origination, due diligence, documentation and servicing of the Eligible Transactions shall be
fully delegated to and performed by the FI in accordance with its standard origination and
servicing procedures, which is not possible under standard operations underlying full EIB Best
Banking Practices. To facilitate urgent outreach to target beneficiaries, full delegation structures
are possible under an Impact Finance Mandate with 100% risk coverage.

Product
rationale and
strategic
objective

Funded risk sharing structures (such as contingent loans) may also be carried out on similar
terms.
Ensure uninterrupted access to finance for SMEs, MidCaps and large corporates (through e.g.
supply chain operations6) through the provision of an capped and uncapped guarantee for
portfolios of newly originated eligible transactions.
It is anticipated that the access to finance supported by this instrument will contribute to
preserve employment.

EIB Counterparty

Financial or credit institutions duly authorised to carry out lending or leasing activities according
to the applicable legislation.

Eligible
Transactions

Loans and guarantees provided by FI to Final Recipients, including:
 term loans for investments,
 revolving facilities,
 working capital,
 liquidity facilities/ lines,
 short-term loans, including Supply Chain.
SMEs including micro SMEs and innovative SMEs, Mid-Caps, large corporates or other entities
facing difficult access to financing and or liquidity constraints as a result of sudden business

Final Recipients

The supply chain product is in substance a short-term loan to a Borrower (typically a Mid-Cap or large corporate)
that works in a triangular relationship as follows :
‐
The suppliers (usually SMEs) provide services/goods to the buyer (the Borrower, i.e. the Mid-Cap or large
corporate) and issue invoices for the services/goods provided to the buyer.
‐
The buyer verifies the validity of the invoices and notifies these invoices to the Financial Intermediary.
‐
Invoices confirmed are paid by the Financial Intermediary to the suppliers.
‐
The buyer repays the Financial Intermediary for the amounts advanced to the suppliers.
Hence, the supply chain product, although extended to Mid-Caps or large corporates, it is effectively a tool to
support SMEs.

6
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Policy Objective

disruption in the context of national and international measure to contain the spread of the COVID
19 virus, in particular those that:
 Prior to the COVID-19 outbreak (i.e. before 1 January 2020) were considered as acceptable
counterparts for financing and they were not in difficulty as defined in the General Block
Exemption Regulation7.
In addition, Final Recipients could also include public entities providing essential services in
particular in health, research, education sectors that could not be financed under existing EIB
Group products.
Access to finance for companies affected by the economic impact of the COVID-19 pandemic
and related measures to contain its spreading, which has resulted in severe economic downturn
triggering the escape clause of the EU fiscal framework. Provision of uniform financing support
across all Contributing Member States, to complement the available national and European
support mechanisms and preserve a level playing field in the single market.

Geography

All EU participating Member States.

Currency

EUR or other EU currencies depending on the targeted area of the project (possibly restricted to
currencies in which EIB trades, due to treasury/liquidity reasons).
50%- 80%.

Risk
Participation
Rate
Tenor
Skin‐in‐the‐game
Operating model
Project
undertakings

Although still under consideration, the intention is to comply with the maximum tenor
requirements included in the Temporary Framework.
The Financial Intermediary would need to retain at least [20%] of the exposure to preserve an
alignment of interest with the EGF.
Full delegation.




Credit risk

Pricing
Risk takers
Others
State Aid

The origination, due diligence, documentation, servicing (including potential
enforcement, workout and recovery actions) relating to the underlying portfolio shall be
performed by the Financial Intermediary according to its own internal procedures taking
into account the applicable EU and national rules, regulations and the applicable industry
standards.
The financial intermediary shall be able to demonstrate that it operates a mechanism
that ensures that the advantages are passed on to the largest extent possible to the final
recipients in the form of higher volumes of financing, riskier portfolios, lower collateral
requirements, lower guarantee premiums or lower interest rates.

Credit risk on the underlying Final Recipients that fulfil the eligibility criteria.
Credit risk on the FI with respect to recoveries, fees and clawback amounts.
Given the targeted Impact Finance Mandate nature, EIB would benefit from a 100% guarantee
from the Pan-European Guarantee Fund.
Fixed fee in line with State Aid Laws (to the extent applicable).
Contributors to the pan-European Guarantee Fund
An EIB Group joint and integrated approach to financial instruments/initiatives with NPB and
commercial banks will be implemented.
The risk sharing product will be deployed under a bespoke State aid regime modelled on the
Temporary Framework as agreed with DG Competition.

As defined in Article 2(18) of the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain
categories of aid compatible with the internal market (OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1).

7
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Appendix B – EIB Product: Loan Substitute Structures
PRODUCT INSTRUMENT 2: LOAN SUBSTITUTE STRUCTURES
Implementing
Entity
Product family

European Investment Bank (EIB).

Structure

Under Loan Substitute Structure, EIB would purchase/ subscribe/ guarantee a capital market
instrument. Risk taking with the support of the Guarantee Fund will be on an existing
reference portfolio (or a capital market instrument), but purpose linked to the generation of a
new eligible portfolio with agreed parameters and within a defined timeframe.

Loan Substitute Structures/ Guarantees.

Examples of such structures could include:




Product
rationale and
strategic
objective

Estimated
leverage
EIB
counterpart

EIB subscribing to mezzanine or equity tranches of ABS securitisations in the primary
market and at market conditions, beyond the rules of the Bank’s risk policy guidelines
and the remaining limited capacity under the EFSI (for mezzanine).
EIB purchasing a senior non-preferred bond, qualifying for MREL (Minimum
Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) issued by a Financial
Intermediary in the primary market and at market conditions.

A turnkey solution aiming at supporting SMEs and Mid-Caps with improved access to finance:
 Intermediated-solution: with one single operation, EIB will provide support a large number
of Final Recipients;
 Fast channelling;
 Temporary reduction in Risk-Weighted Assets as merely a transmission mechanism to
achieve the policy objectives. It would facilitate credit capacity, which the Financial
Intermediary will be contractually obliged to channel to purpose-related lending.
 Improved-lending terms: transfer of the financial advantage, via the Financial
Intermediaries, to the eligible beneficiaries.
[8x].
Financial or credit institutions.

New Eligible
Portfolio

The New Eligible Portfolio that the Financial Intermediary contractually commits to build up
must comply with specific eligibility criteria set under the dedicated operational programme,
with a focus on Capital Expenditure and Working Capital support post COVID-19 crisis.

Final recipients

The Final Recipients of the new contractually set New Eligible Portfolio will include SMEs
including micro SMEs and innovative SMEs, Mid-Caps, large corporates or other entities
facing difficult access to financing and or liquidity constraints as a result of sudden business
disruption in the context of national and international measure to contain the spread of the
COVID 19 virus, in particular those that:
Prior to the COVID-19 outbreak (i.e. before 1 January 2020), were considered as
acceptable counterparts for financing and they were not in difficulty as defined in the
General Block Exemption Regulation8
In addition, Final Recipients could also include public entities providing essential services in
particular in health, research, education sectors that could not be financed under existing EIB
Group products.


8 As defined in Article 2(18) of the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain
categories of aid compatible with the internal market (OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1).
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Policy
Objective

Access to finance for companies affected by the economic impact of the COVID-19 pandemic
and related measures to contain its spreading, which has resulted in severe economic
downturn triggering the escape clause of the EU fiscal framework. Provision of uniform
financing support across all Contributing Member States, to complement the available
national and European support mechanisms and preserve a level playing field in the single
market.

Geography

All EU participating Member States.

Currency

EUR or other EU currencies depending on the targeted area of the project (possibly restricted
to currencies in which EIB trades, due to treasury/liquidity reasons).
In terms of tenor, the expectation is that generally the tenor will follow the Temporary State
Aid Framework in terms of tenors.
The Financial Intermediary would need to retain minimum levels of the capital structure in line
with CRR rules.
Depending on the characteristics of the specific instrument.
Contributors to the pan-European Guarantee Fund
Credit risk on the underlying portfolio and potentially on the Financial Intermediary (in case of
funded operations).

Tenor
Skin‐in‐the‐
game
Pricing
Risk Takers
Credit risk

Others
State Aid

The pan-European Guarantee Fund may cover high-risk tranches in instruments that would
typically be unrated.
An EIB Group joint and integrated approach to ABS and financial instruments/initiatives with NPB
will be implemented.
The Loan Substitutes is a wide category that would cover a range of products. Such products
would be deployed either on market terms or under de minimis regulation or a bespoke State aid
regime modelled on the Temporary Framework as agreed with DG Competition.
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Appendix C – EIB Product: Venture Debt
PRODUCT INSTRUMENT 3: VENTURE DEBT
Implementing Entity
Product family

EIB
Quasi-equity

Structure

Equity-type risk financing to innovative and fast-growing SMEs and Mid-Caps
structured as debt instrument with upside participation, incl. convertible loans
with buyback option.

Product rationale and
strategic objective

A solution based on the experience and demand from the existing Venture Debt
product under EGFF, supporting the “real economy” and providing SMEs and
Mid-Caps with improved access to financing, in particular those affected by the
COVID-19 crisis:
 Direct-solution: EIB will provide a tailor-made support to individual Final
Recipients in each operation;
 Channelling of the equity-type loans to the Final Recipients, whose growth
was affected by the adverse market conditions and lack of funding support
from the equity investors due to the crisis.
 Although addressing a wide group of companies, focus is on those entering
a growth phase before the start of the COVID-19 crisis and investing in
innovation.
 Sector coverage: innovation driven sectors such as life sciences, ICT and
engineering innovation, which represent areas where the market gap for
equity-type financing is the most pronounced.
 Provision of Venture debt extends the scale and scope of the remaining
limited risk capacity under EFSI.

Estimated leverage at
Final Recipient Level
EIB counterpart

[8x]
SMEs and Mid-Caps facing difficult access to financing, in particular those that:
Prior to the COVID-19 outbreak (i.e. before 1 January 2020) were considered
as acceptable counterparts for financing and they were not in difficulty as
defined in the General Block Exemption Regulation9.
 This includes innovative life science companies at the forefront of COVID-19
related research into solutions such as vaccines, therapeutics or diagnostics
and scaling up the productions of these solutions
The Final Recipients need to comply with specific eligibility criteria set under the
dedicated operational programme, with a focus on innovation, Capital
Expenditure and Working Capital support post COVID-19 crisis.



Eligible investments

Final recipients
Policy Objective

Same as EIB counterparts
Access to finance for companies affected by the economic impact of the COVID19 pandemic and related measures to contain its spreading, which has resulted
in severe economic downturn triggering the escape clause of the EU fiscal
framework. Provision of uniform financing support across all Contributing
Member States, to complement the available national and European support
mechanisms and preserve a level playing field in the single market.

Geography

All EU Member States.

Currency

EUR or other EU currencies depending on the targeted area of the project.

As defined in Article 2(18) of the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain
categories of aid compatible with the internal market (OJ L 187 of 26.6.2014, p. 1).

9
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Risk Takers
Eligible Industries

Contributors to the pan-European Guarantee Fund
All industries, save for restricted sectors. Special focus on innovation driven
sectors (e.g. life sciences, ICT and engineering innovation).

Operating model

Sourcing, structuring, risk appraisal, negotiation, monitoring and restructuring in
relation to the investment made by EIB. Ideally, a fast-track procedure should be
applied for these operations.

Project undertakings

The portfolio to cover large number of EU Member States to create a diversified
portfolio.

Pricing
State Aid

The product will be priced at market terms.
The venture debt product will be deployed on market terms or following bespoke
State aid regime modelled on the Temporary Framework as agreed with DG
Competition.
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Appendix D – EIF Debt Products
Portfolio Guarantees
Capped Guarantee
Product
description
and policy
rationale

The outbreak of COVID-19 is currently affecting EU supply chains and straining solvency
of SMEs and mid-caps from every industry with an economic outlook bound to
deteriorate further.
The capped guarantee aims to improve access to finance for enterprises through
limited capital relief and loss protection for portfolios of newly originated eligible
transactions, as well as refinancing of existing SME and mid-cap obligations. The
instrument is suitable for large, granular and homogenies portfolios whereas final
beneficiaries affected by COVID-19 will be able to obtain working capital and
investment loans with reduced collateral requirements.
The financial intermediaries (FIs) will benefit from a free-of-charge portfolio guarantee
provided by EIF covering defaults at a guarantee rate of up to [80%] on a transactionby-transaction basis. The default coverage will be subject to an overall cap of up to
[30%] with respect to the underlying portfolio. The recoveries on defaulted transactions
will be shared pari passu by the FI and the EIF in the same proportion as the default
cover [i.e. 80%].
Amounts committed by EIF (the Guarantor) to FIs can be reallocated in order to optimise
the resource utilisation. The re-allocation can be across products (capped vs
uncapped, debt vs equity) and geographies.

Financial
Intermediaries

Any type of financial intermediary, including commercial banks, guarantee societies,
microfinance institutions, ethical banks, National Promotional Banks or Institutions and
other publicly owned intermediaries, alternative lenders, crowdlenders, debt funds,
SPVs, leasing companies and any other financial intermediaries authorised to lend.

Benefits for
enterprises
Guarantee
rate
Cap rate

Reduced collateral requirements, reduced standard credit risk premium on the
guaranteed portion of the loan, extended the maturities.
[up to 80%]

Guarantee
premium
Beneficiary

[up to 30%]
The cap rate is the aggregate net amount which the Guarantor is liable to pay under
the guarantee.
The EIF aims to deploy the capped guarantee free-of-charge.
To ensure the sustainable implementation of the product, the EIF may charge an
admin fee to the financial intermediaries. The pricing would also be subject to
alignment of the guarantee instrument with State Aid rules.
SMEs (up to 249 employees), small mid-caps (up to 500 employees), large mid-caps
(up to 3000 employees) sole proprietors, individual farmers and agricultural enterprises
will be eligible to benefit from the uncapped guarantee.
For avoidance of doubt,
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Structure

Risk takers
Eligible
financing
Max principal
Maturity
Inclusion
period
Replenishment

Contributors to the pan-European Guarantee Fund.
Investment loans, leasing, working capital revolving credit lines (including overdrafts),
bridge facilities, documentary finance (bank guarantees, letters of credit, bid bonds),
factoring, refinancing of existing obligations, subordinated loans, quasi-equity.
Up to EUR [7.5]m
Min [3] months to maximum [144] months
[24] months
The date until which transactions with SMEs and mid-caps can be originated by FIs and
included in the guaranteed portfolios.
During the Inclusion period, FIs may include new transactions with SMEs and mid-caps in
the portfolio to replenish the volumes of expired eligible transactions.
For avoidance of doubt, losses on defaulted transactions shall not exceed the maximum
aggregate net amount which the guarantor may be liable to pay under the guarantee.

Eligible
industries
State Aid
Product
advantages
and
disadvantages

All industries (agriculture including), safe for EIB Group restricted sectors
Implementation of the instrument will follow one of the following state aid schemes:
Temporary Framework, de minimis regulation or any other bespoke regime as agreed
with DG COMP.
Pros
Cons
Adapted for large homogeneous
portfolios of companies

Limited regulatory capital relief. It might limit the
incentive for lenders to provide loans to riskier
companies

Free-of-charge guarantee

Might not be suitable to support certain high risk
sectors impacted by the crisis (e.g. tourism,
hotels , restaurants, transportation)

Partial loss protection for financial
institutions on the guaranteed
portion of the loans
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Uncapped guarantee
Product
description
and policy
rationale

The COVID-19 crisis has affected severely multiple industries, in particular tourism and
hospitality, manufacturing, retail trade and transportation, all of which experience a
double-digit drop in revenues. EU based financial intermediaries, already operating
under strict regulatory capital requirements, face constraints in providing sufficient
funding to businesses operating in the aforementioned industries thus increasing the
risk of insolvencies as a result of the temporary lockdown measures.
The uncapped guarantee aims to improve access to finance for SMEs through full
capital relief and loss protection for portfolios of newly originated eligible transactions,
as well as refinancing of existing SME and mid-cap obligations.
Though the outbreak is likely to affect SMEs to a larger extent, the market feedback
shows that large corporates are also vulnerable to drops on both the demand and
supply side: the uncapped guarantee instrument is particularly suitable to provide
support to less granular portfolios (compared to the capped guarantees) of larger
enterprises.
The FIs will benefit from a remunerated guarantee provided by EIF, on a loan-by-loan
basis, covering defaults, at a guarantee rate of up to 80% in respect of SME
transactions included in a given portfolio. The recoveries on defaulted transactions will
be shared pari passu by the FI and the EIF in the same proportion of the guarantee
cover (up to 80%).
Amounts committed by EIF (the Guarantor) to FIs can be reallocated in order to
optimise the resource utilisation. The re-allocation can be across products (capped vs
uncapped, debt vs equity) and geographies.

Financial
Intermediaries

Any type of financial intermediary, including commercial banks, guarantee societies,
microfinance institutions, ethical banks, National Promotional Banks or Institutions and
other publicly owned intermediaries, alternative lenders, crowdlenders, debt funds,
SPVs, leasing companies and any other financial intermediaries authorised to lend.

Benefits for
SMEs and midcaps
Beneficiaries

Reduced collateral requirements, reduced standard credit risk premium on the
guaranteed portion of the loan, extended the maturities, riskier enterprises becoming
bankable
SMEs (up to 249 employees), small mid-caps (up to 500 employees), large mid-caps
(up to 3000 employees) sole proprietors, individual farmers and agricultural
enterprises will be eligible to benefit from the uncapped guarantee.For avoidance of
doubt, sole proprietors and individual farmers are eligible.
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Structure

Risk takers
Guarantee
rate
Guarantee
premium
Eligible
financing
Max principal
Maturity
Inclusion
Period
Replenishment
mechanism
Eligible
industries
State Aid
Product
advantages
and
disadvantages

Contributors to the pan-European Guarantee Fund, EIB Group, NPIs.
[up to 80%]
[tbd]
First loss piece, covering expected and unexpected losses, is provided free-ofcharge, subject to any requirement to align the instrument to State Aid rules. Residual
risk taking by the EIF is remunerated.
Investment loans, leasing, working capital revolving credit lines (including overdrafts),
bridge facilities, documentary finance (bank guarantees, letters of credit, bid bonds),
factoring, refinancing of existing obligations, subordinated loans, quasi-equity.
Up to EUR [7.5]m
Min [3] months to Maximum [144] months
[24] months
The date until which transactions with SMEs and mid-caps can be originated by FIs
and included in the guaranteed portfolios.
Not envisaged for uncapped guarantees.
All industries (agriculture including), safe for EIB Group restricted sectors
Implementation of the instrument will follow one of the following state aid schemes:
Temporary Framework, de minimis regulation or any other bespoke regime as agreed
with DG COMP.
Pros

Cons

Capital relief for Financial intermediaries
stronger incentives to support companies

Small costs for the SMEs [due to
remuneration of EIB Group risk
taking and capital]

Can cover also individual non-granular
portfolios. Hence, it covers all market
participants (guarantee institutions, banks,
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specialised/alternative lenders) and types of
supported companies
Full loss protection for Financial institutions on the
guaranteed portion of the loans
Cooperation with NPIs
Counter-guarantee
Product
description
and policy
rationale

The counter-guarantee shall be issued by EIF in the context of the Pan European
Guarantee Fund for the benefit of NPIs. It shall cover the credit risk associated with
guarantees (also known as Intermediary Transactions) that are included in the counterguaranteed portfolio. Subsequently, the Intermediary Transactions will be extended by
the NPIs to Financial Intermediaries (e.g. commercial banks) with respect to underlying
SME transactions.
The underlying SME transactions will cover newly originated, as well as refinancing of
existing loans, leases, documentary finance products (e.g. bank guarantees, letters of
credit, bid bonds), factoring services and others. In order to ensure an alignment of
interest between the Financial Intermediary and the counter-guarantee facility, eligible
Intermediary Transactions shall be covered by the EIF at a counter-guarantee rate of
up to [60%].
The counter-guarantee can be issued by EIF both as a capped or uncapped facilities.
In the case of a uncapped counter-guarantee, EIB Group own resources could be
deployed to provide additional risk taking capacity.
Amounts committed by EIF (the Guarantor) to FIs can be reallocated in order to
optimise the resource utilisation. The re-allocation can be across products (capped vs
uncapped, debt vs equity) and geographies.

Benefits for
SMEs and midcaps
Counterguarantee
rate
Beneficiary

Reduced collateral requirements, reduced standard credit risk premium on the
guaranteed portion of the loan, extended the maturities, riskier enterprises becoming
bankable
[up to 80%]
SMEs (up to 249 employees), small mid-caps (up to 500 employees), large mid-caps
(up to 3000 employees) sole proprietors, individual farmers and agricultural enterprises
will be eligible to benefit from the uncapped guarantee.
SMEs (up to 249 employees) and mid-caps (up to 3000 employees)

34

240

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
Structure

Risk takers
Eligible
financing
Max principal
Maturity
Eligible
industries
State Aid
Product
advantages
and
disadvantage
s

Contributors to the pan-European Guarantee Fund, EIB Group (in case of uncapped
counter-guarantee), NPIs.
Short-term working capital, overdraft facilities, bridge facilities, documentary finance
(bank guarantees, letters of credit, bid bonds), factoring, refinancing of existing
obligations, investment loans, leasing, subordinated debt, quasi-equity.
Up to EUR [7.5]m
Min [3] months to Maximum [144] months
All industries (agriculture including), safe for EIB Group restricted sectors
Implementation of the instrument will follow one of the following state aid schemes:
Temporary Framework, de minimis regulation or any other bespoke regime as agreed
with DG COMP.
Pros
Cons
Cooperation with NPIs

Same as for capped/uncapped listed
above

Same as for capped/uncapped listed above
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Inclusive Finance Funded Instrument
Product description and policy
rationale

The Funded Instrument aims to improve access to finance for
micro-enterprises and SMEs in order to address the emergency of
the outbreak, sustain employment and support social inclusion. To
this end, the instrument will provide direct lending (senior and
subordinated loans) to financial intermediaries to provide
financing to SMEs, micro-enterprises and social enterprises.

Structure

The EGF would guarantee the risk arising from the exposure to the
portfolio of direct financing to financial intermediaries (in whole or
in part).
Primarily Senior and Subordinated loans (secured or unsecured) to
financial intermediaries.

Product type

Senior Loans: loans made available to Financial Intermediaries
and on-lent directly or indirectly to eligible Final Recipients.

Transaction Maturity
Financial Intermediary
Beneficiary

Final Recipients
Underlying products

Eligible industries
State Aid

Subordinated Loans: loans with a subordinated credit ranking visà-vis certain other forms of financing made available to Financial
Intermediaries and on-lent directly or indirectly to eligible Final
Recipients.
Loans to FIs can feature a maturity up to 120 months.
Public and private entities of bodies, such as non-banks,
microfinance institutions, social finance providers and bank –
mainly unrated banks, non-investment grade banks or banks
below a certain size - lending platforms, SPVs which provide debt
financing to eligible final recipients.
SMEs, microenterprises, social enterprises.
Senior and subordinated debt, including investment loans,
working capital, revolving credit lines and overdraft; quasi-equity;
mezzanine loans; leasing contracts; profit-sharing loans to final
recipients.
All industries (agriculture including), safe for EIB Group restricted
sectors
Implementation of the instrument will follow one of the following
state aid schemes: Temporary Framework, de minimis regulation
or any other bespoke regime as agreed with DG COMP.

36

242

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
Tranche guarantees and ABS Investments
Tranche guarantees on existing portfolio
Purpose

Provide to European financial intermediaries an instrument to
redeploy capital to the benefit of European enterprises.

Value Added

The current economic environment will weight on profitability
across the financial sector and will weaken the capitalisation of the
financial intermediaries. Under the current circumstances,
traditional lenders tend to tighten the credit standards during
periods of uncertainty and higher volatility.
While transferring the risk on an existing portfolio and redeploying
capital, the securitisation would allow financial intermediaries
across Europe to expand their capacity to lend to SMEs. The
leverage ensured by the securitisation instrument increases the
efficiency of the resources allocated to support the extremely high
need for financing from enterprises.

Complementarity

Financial Intermediaries

Target portfolio
Type of instrument
Proposed transaction Structure

The intermediaries will commit to provide financing (including
working capital lines and/or guarantees) enterprises across Europe for
an amount based (i) on the resources allocated and (ii) on the
amount of capital redeployed thanks to the tranche guarantee.
1. The proposed instrument will be complementary to portfoliotranche guarantee measures introduced by local government
to support enterprises affected by the current crisis.
2. In addition, its focus on existing portfolios will ensure the
complementarity with other products offered by the Pan-EU GF.
3. Given its flexibility, the instrument shall be easily combined with
ad-hoc tranche guarantees offered by National Promotional
Institutions, national and/or regional guarantee schemes or
third party market investors (more relevant in a second
moment)
4. This instrument, used in combination with EFSI funds deployed
by EIB via securitisation, shall consent a more efficient and
effective use of the available funds for the benefit of enterprises
across Europe.
Any type of financial intermediary, including commercial banks,
guarantee societies, National Promotional Banks or Institutions and
other publicly owned intermediaries, alternative lenders,
crowdlenders, debt funds, SPVs, leasing companies and any other
financial intermediaries authorised to lend.
Existing granular portfolios of loans or leasing contracts originated
by the Financial Intermediary in any of the EU Country. Indicatively
maximum concentration per obligor of 1% of the portfolio size.
Guarantee Agreement
Guarantee (or counter-guarantee) on Tranches of existing
portfolios. Such guarantee shall allow the financial intermediary to
redeploy the capital allocated to the existing portfolio, in part or in
full, to support new financing to enterprises.
Depending the type of financial intermediary (i.e., bank with
advanced rating model, standardised rating model or nonbanking institutions) and the type of portfolio, the Pan-EU GF shall
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offer guarantee on different type of tranches including, but not
limited to:

Additional Portfolio

Cost of the guarantee

1. Junior tranches covering expected losses (where expected
loss are estimated according to EIF internal methodology)
2. Junior tranches covering expected losses and part of
unexpected losses up to the attachment point of a
mezzanine tranche indicatively rated B1 (where the internal
rating is estimated according to EIF internal methodology)
3. Mezzanine and senior tranche – with rating assigned
according to EIF Internal methodology
Depending, inter alia, on the PanEU GF allocated resources and
the risk transferred by the financial intermediary, the transaction will
support the origination of new financing based on the following
(preliminary) target multiples on the allocated resources:
Tranche guarantees on existing portfolio
Additional Portfolio on Allocated
resources
Junior tranches
[6.0]x
Mezzanine tranches
[4.0]x
Senior tranches
[1.5]x
Senior and Mezzanine tranches will be rated and priced according
the credit policies and procedures of the EIF, which are market
conform.
Junior tranches are typically not rated and are carried out via
bilateral transactions between the financial intermediary and the
guarantor. In the absence of a market price, the EGF guarantee
on the junior tranche will feature a remuneration equal to the lower
of (i) 10% and (ii) the sum of 1yrEL of the covered tranche and
admin costs. 1yrEL of the covered tranche will be assessed in line
with EIF’s credit policies and procedures.

State Aid

The EIF considers as benchmark the premium approved for the
Junior Tranche guaranteed by MS under SME Initiative Italy (SISI).
For junior tranches with annual expected loss (plus admin fees)
lower than the benchmark, the former will apply as remuneration,
under the assumption that a private operator entering into the
same transaction will seek for remuneration at least equal to the
net guarantee calls expected to be paid to the financial
intermediary plus admin costs.
It is planned that the product will be market conform. Should this
not be possible following consultation with DG COMP, an
alternative State aid framework will be sought.
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ABS Investments
Purpose and value added

Complementarity

Financial Intermediaries

Target portfolio
Type of instrument
Proposed transaction Structure

Provide liquidity to European financial intermediaries to improve
the access to finance of European enterprises affected by the
COVID outbreak.
by providing working capital lines and/or other type of financing
The Pan-EU GF shall
 purchases Notes issued via a bankruptcy remote vehicle
securitising an existing portfolio of loans and leasing
contracts; and/or
 issue guarantee in favour of third party investors in the
Notes on the principal and interest due to them.
The liquidity available for the FIs will be then redeployed by
providing new financing to European enterprises.
In case of securitisation of existing portfolios, the intermediaries will
commit to originate a new portfolio of loans, leases, working capital
lines, revolving credit facilities and overdraft, and/or other type of
financing suitable to address the emergency; the additional
portfolio will be originated for an amount based on the size of the
purchased notes (see multiplier details below).
- By providing liquidity, the instrument shall be
complementary to all other instruments offered by the PanEU GF
- This instrument will be essential for non-banking financial
institution with no access to the ECB.
Any type of financial intermediary, including commercial banks,
guarantee societies, National Promotional Banks or Institutions and
other publicly owned intermediaries, alternative lenders,
crowdlenders, debt funds, SPVs, leasing companies and any other
financial intermediaries authorised to lend.
Existing (or new) granular portfolios of loans or leasing contracts (or
other financial instruments).
- Direct investment in notes issued by bankruptcy remote SPVs;
- Guarantees in favour of third investors in the notes issued by
bankruptcy remote SPVs.
The Pan-EU GF shall purchase (or issue a guarantee to third investors
in) senior and mezzanine tranches.

Additional Portfolio

Depending, inter alia, on the PanEU GF allocated resources and
the risk transferred by the financial intermediary, the transaction will
support the origination of new financing based on the following
(preliminary) target multiples on the allocated resources:
ABS Cash Investment
Additional Portfolio on Allocated resources
Junior tranches
[6.0]x
Mezzanine tranches
[4.0]x
Senior tranches
[1.5]x
Cost of the guarantee
Senior and Mezzanine tranches will be rated and priced according
the credit policies and procedures of the EIF, which are market
conform.
State Aid
It is planned that the product will be market conform. Should this
not be possible following consultation with DG COMP, an
alternative State aid framework will be sought.
Forward starting Tranche guarantees on new portfolio
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Purpose

Complementarity

Financial Intermediaries

Target portfolio

Type of instrument
Proposed transaction Structure

Provide to European financial intermediaries an instrument for
managing capital and losses linked to the COVID-19 on a newly
originated portfolio of loans and leasing contracts to European
enterprises.
1. The proposed instrument will be complementary to portfoliotranche guarantee measures introduced by local government
to support enterprises affected by the current crisis.
2. Given its flexibility, the instrument shall be easily combined with
ad-hoc tranche guarantees offered by National Promotional
Institutions or third party market investors (more relevant in a
second moment)
Any type of financial intermediary, including commercial banks,
guarantee societies, National Promotional Banks or Institutions and
other publicly owned intermediaries, alternative lenders,
crowdlenders, debt funds, SPVs, leasing companies and any other
financial intermediaries authorised to lend.
New granular portfolios of loans or leasing contracts (or other
financial instruments) originated by the Financial Intermediary to
enterprises in any of the EU Country contributing to the Pan-EU GF.
Indicatively maximum concentration per obligor of 1% of the
portfolio size.
Guarantee Agreement
Guarantee (or counter-guarantee) on Tranches of newly
originated portfolios. Such guarantee shall allow the financial
intermediary to release capital, in part or in full, on the portfolio.
Depending the type of financial intermediary (i.e., bank with
advanced rating model, standardised rating model or nonbanking institutions) and the type of portfolio the Pan-EU GF shall
offer guarantee on different type of tranches including, but not
limited to:

Additional Portfolio

State Aid

1. Junior tranches covering expected losses (where expected
loss are estimated according to EIF internal methodology)
2. Junior tranches covering expected losses and part of
unexpected losses up to an attachment point for B1 rating
mezzanine (where the internal rating is estimated
according to EIF internal methodology)
3. Mezzanine and senior tranche – with rating assigned
according to EIF Internal methodology
Depending, inter alia, on the PanEU GF allocated resources and
the risk transferred by the financial intermediary, the transaction will
support the origination of new financing based on the following
(preliminary) target multiples on the allocated resources:
Forward starting tranche guarantee on new portfolio
Portfolio on Allocated resources
Junior tranches
[6.0]x
Mezzanine tranches
[4.0]x
Senior tranches
[1.5]x
It is planned that the product will be market conform. Should this
not be possible following consultation with DG COMP, an
alternative State aid framework will be sought.
Diversified Debt Funds
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Purpose

Complementarity
Financial Intermediaries
Target portfolio

Type of instrument
Proposed transaction Structure
Indicative Volumes

Diversified debt funds (“DDF”) are an alternative source of flexible,
tailor-made debt financing for SMEs and mid-caps in Europe. This
market emerged in response to the retrenchment of banks and
other traditional lenders after the financial crisis. Today it provides
businesses with a broader choice of financing options, as well as
offering investors an asset class that links institutional savings with
real economic growth.
These lenders provide tailored lending with longer tenors, flexible
collateral requirements, flexible repayment options and typically
have much quicker approval times than traditional lenders. From a
fund manager perspective, demand from enterprises is high with
fundraising representing a far greater challenge.
Diversified Debt Funds can play a beneficial role as a complement
to traditional banking lenders by expanding access to credit or by
supporting market liquidity, maturity transformation, and risk sharing
Fund managers, asset managers, marketplace lending platforms.
Enterprises established or operating in the EU.
The Fund invest, directly or indirectly, in a diversified number of
Portfolio Companies by means of non-distressed (secured or
unsecured) debt transactions (in any form, including loans, bonds,
leasing and receivable financing).
Direct cash investment in DDFs.
The risk arising from the direct investments into DDFs will be shared
between the Pan-EU GF (first-loss provider) and the EIF (Senior
Investor).
DDFs are expected to be relatively active throughout 2020 and
particularly active in 2021, with important market opportunities
arising because of:
-

Target rating of the Senior
exposure
State Aid

Long term projects and M&As being suddenly re-prioritized
by European SME and mid-caps;
timely delivered and tailor-made financing required, in
order to deal with contingent business-specific needs; and
better structural credit terms and higher credit spreads.

Consequently, EIF resources are requires to be complemented
with EUR 240m for 2020 and EUR 840m for 2021.
In the range of [iBaa2 / iA2].
It is planned that the product will be market conform. Should this
not be possible following consultation with DG COMP, an
alternative State aid framework will be sought.

41

247

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
Appendix E – EIF Equity Products
EIF COVID-19 EQUITY RESPONSE MEASURE # 1: EXISTING FUNDS TOP-UP FACILITY (TUF)
Product name

Existing Funds Top-Up Facility

Product family

Indirect Equity

Policy rationale and
strategic objective

The long-term impact on SMEs and Mid-Caps supported by Venture Capital (VC) and
Private Equity (PE) across the EU will depend on the length and severity of the
COVID-19 crisis. However, a number of companies are already very strongly affected
and will continue to be impacted in the short-term. Due to specifics of the VC/PE
industry, these companies require dedicated and tailor-made equity-like support.
TUF will be primarily used to support VC and PE funds in EIF’s portfolio which have
limited or insufficient remaining undrawn capital to support SME and Mid-Cap
companies in their investment portfolios.
Specifically the products under TUF will contribute to:
 Supporting financially sound existing portfolio companies experiencing short/midterm liquidity issues combined with increased risk of insolvency;
 Helping avoid portfolio companies having to sell off otherwise promising
companies’ assets at depressed valuations to provide needed short-term liquidity;
and
 Ensuring stability and availability of follow-on capital for further growth of
performing companies.

Estimated leverage

2.9x

Structure

TUF shall make available equity or hybrid debt equity funding to fund managers in or
alongside their existing funds to support companies in their existing portfolios through
follow-on investments.
TUF will be structured through two deployment modalities, which depending on the
situation will be better fitted to achieve the Policy Objectives.
 TUF 1 – Side vehicle top-ups: Such increased commitments to EIF portfolio funds
are to be structured through side vehicles which shall invest in follow-on
investments in existing portfolio companies. These increased commitments will
expand the ability of the fund manager to perform follow-on investments and will
be dedicated to supporting a subset of promising companies most in need of
support (from one or multiple-generation funds managed by the fund manager).
 TUF 2 – Preferred equity top-ups: To provide additional resources to EIF portfolio
funds, EIF shall subscribe to a top-up on more senior terms relative to existing
investors. The investment may entitle EIF to a liquidation priority (ie. will be
reimbursed in advance of existing investors), carry a contractually agreed
preferred return and potentially also a participation in the upside. The investment
will carry a lower risk than existing investors, but also entitle EIF to a lower share
of the upside.

Final recipients

Eligible final recipients include SMEs, Small Mid-caps, and Mid-caps established or
operating in the EU Member States.
TUF is expected to finance predominantly portfolio companies: i) to overcome short
and mid-term liquidity constrains resulting from loss of revenue, ii) to increase
production capacity, and iii) to finance market or product development.
In terms of stage, the facility is expected to focus more prominently on one or more
of the stages listed below:
☒ Pre-seed / Seed

42

248

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
☒ Start-up

☒ Growth and expansion, including expansion through, when necessary, financing
for acquisition of a business, replacement / transition capital for growth (excluding
strategies intended for asset stripping).
Final recipients active across all sectors will be eligible, save for EIF restricted sectors.
Geography

All EU Member States

EIF counterparty

Primarily fund managers in EIF’s existing VC and PE portfolio that undertake longterm risk capital or tailored-debt investments in the form of equity, preferred equity,
hybrid debt-equity Instruments, and other type of mezzanine financing.

Product
requirements

For TUF 1:

1. Maximum ticket to be set in line with fund’s performance grading
2. EIF will seek to promote the use of hybrid debt-equity instruments for investments

in portfolio companies given their less-dilutive nature and ability to defer the
valuation setting. Use of hybrid-debt instruments will provide for higher ranking of
the resources invested through side vehicles in comparison to the typical equity
financing provided by the main funds in the same underlying companies.

3. EIF will generally seek to participate in side vehicles match-funding at final

recipient level between EIF commitment under TUF 1 on one side and the main
fund plus third party investors on the other side. EIF can deviate from this rule
depending on the availability of third-party investors, undrawn capital in the main
fund, and available resources for matching. To prevent adverse selection by fund
managers, EIF will ensure that following aspects are respected:

Quality assets: follow-ons will be in quality portfolio companies that i) had
demonstrated positive growth trend in the 2019 financial year with an
expectation for further growth as of 31 December 2019 or ii) were not
already underperforming before the crisis (financially or operationally);

Pre-selection of portfolio companies: Financial Intermediaries have to
provide upfront a list of portfolio companies that will benefit from follow-ons
via the side vehicle, which will be pre-agreed at the time of the side vehicle
set-up.

Alignment of interests: EIF will seek to ensure strong alignment of interests
with the Financial Intermediaries based on the T&Cs negotiated (among
others, hurdle and team commitment).
For TUF 2:
 Maximum ticket size to be set subject to EIF internal risk scoring and asset
coverage considerations
 Preferred equity tranche return range to be set depending on asset coverage and
EIF internal risk scoring
 Minimum asset coverage range
 Upside participation in distributions on top of preferred equity tranche return
depending on risk profile of the individual operation
Main commercial
terms

Top-up commitments under TUF will be provided to fund managers on a no
management fee basis.
EIF will ensure adequate management of potential conflict of interests and alignment
of interest with the existing investors and the Financial Intermediaries.

Reporting

From fund manager to EIF based on standard EIF reporting in line with similar indirect
equity instruments

State Aid

It is planned that the product will be market conform. Should this not be possible
following consultation with DG COMP, an alternative State aid framework will be
sought.
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EIF COVID-19 EQUITY RESPONSE MEASURE # 2: MINIMUM & TARGET FUND SIZE FACILITY
(MTS)
Product name

Minimum & Target Fund Size Facility (MTS)

Product family

Indirect Equity

Policy rationale and
strategic objective

MTS is aimed at supporting funds in EIF’s pipeline of target investments or active
funds in EIF’s existing investment portfolio that are likely to experience prolonged
fundraising periods due to market uncertainty.
The most impacted fund managers will likely be first-time or emerging teams that do
not have yet a longstanding investor base and whose funds are perceived as more
risky investment opportunities. In addition, depending on the length and severity of
the COVID-19 crisis, relatively established teams could face similar difficulties,
overall resulting in restricted availability of risk capital to support SME and Mid-Cap
financing in the EU.
The objective of this facility is to contribute to the availability of equity risk capital in
the EU by selectively supporting funds to rapidly achieve a first closing and start
executing their investment strategy, in effect reducing time-to-market for supporting
their portfolios of SME and Mid-Cap investee companies.

Estimated leverage

7.0x

Structure

MTS shall act as a cornerstone investor by selectively taking increased stakes to
support fund managers and making larger commitments than initially intended to
funds (in some cases above 50%) in fund raising managed by first time, emerging,
or established teams and bringing them closer to target fund closing size.

Final recipients

Eligible final recipients include SMEs, Small Mid-caps, and Mid-caps established or
operating in the EU Member States.
In terms of stage, the facility is expected to focus more prominently on one or more
of the stages listed below:
☒ Pre-seed / Seed
☒ Start-up

☒ Growth and expansion, including expansion through, when necessary, financing
for acquisition of a business, replacement / transition capital for growth (excluding
strategies intended for asset stripping).
Final recipients active across all sectors will be eligible, save for EIF restricted
sectors.
Geography

All EU Member States

EIF counterparty

Closed-end investment fund or other investment vehicle, in any form, established or
to be established, that undertakes long term risk capital or tailored-debt investments
in the form of equity, preferred equity, hybrid debt-equity Instruments, other type of
mezzanine financing, and/or debt financing.

Product requirements

EIF will have the ability on a case-by-case basis to provide more than 50% (subject
to State Aid rules) of total commitments at first closing to facilitate quick deployment
of resources and substantially reducing time-to-market.

Main commercial
terms

In line with EIF’s standard equity investment guidelines

Reporting

From fund manager to EIF based on standard EIF reporting in line with similar
indirect equity instruments

State Aid

It is planned that the product will be market conform. Should this not be possible
following consultation with DG COMP, an alternative State aid framework will be
sought.
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EIF COVID-19 EQUITY RESPONSE MEASURE # 3: REPLACING DEFAULTING LPS FACILITY
(DLP)
Product name

Replacing Defaulting LPs Facility (DLP)

Product family

Indirect Equity

Policy rationale and
strategic objective

As a result of COVID-19, the likelihood of investors in VC and PE funds (Limited
Partners or “LPs”) not honouring capital calls because of liquidity constraints is
rising. Investor defaults are expected to reduce availability of risk capital financing
in the EU. Through DLP, EIF shall address the risks associated with LP defaults by:
 Replacing defaulting or likely to default LPs, thereby ensuring that PE and VC
funds can complete the initially envisaged investment strategy in terms of
number of portfolio companies (ensuring sufficient diversification) and capacity
to do follow-ons; and
 Providing a strong signalling effect to market participants (e.g. banking
institutions providing credit facilities, fund managers considering calling
“precautionary” capital calls), thereby further reducing pressure on liquidity.
1.9x

Estimated leverage
Structure

EIF replacement of a defaulting LP will be structured as a secondary transaction in
line with relevant provisions concerning LP defaults set out in the fund’s prevailing
legal documentation.

Final recipients

Eligible final recipients include SMEs, Small Mid-caps, Mid-caps established or
operating in the EU Member States.
In terms of stage, the facility is expected to be invested in final recipients
predominantly in one the stages listed below:
☒ Pre-seed / Seed
☒ Start-up

☒ Growth and expansion, including expansion through, when necessary, financing
for acquisition of a business, replacement / transition capital for growth (excluding
strategies intended for asset stripping).
Final recipients active across all sectors will be eligible, save for EIF restricted
sectors.
Geography

All EU Member States

EIF counterparty

DLP will be deployed via funds in EIF’s VC and PE portfolio that undertake long
term risk capital or tailored-debt investments in the form of equity, preferred equity,
hybrid debt-equity Instruments, and other type of mezzanine financing.

Product requirements

DLP will focus on defaulting or likely to default LPs (as notified to EIF by the fund
managers in its existing portfolio) that can create damage to a fund’s shareholding
structure and ultimate funding.
Investments under DLP shall be originated with a view to continuing to provide
meaningful risk-adjusted returns.

Main commercial
terms

In line with EIF’s guidelines for equity investments

Reporting

From fund manager to EIF based on standard EIF reporting in line with similar
indirect equity instruments

State Aid

It is planned that the product will be market conform. Should this not be possible
following consultation with DG COMP, an alternative State aid framework will be
sought.
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EIF COVID-19 Equity Response Measure #4: Turnaround/Special Situation Funds (TSS)
Product name

Turnaround/Special Situation Funds (TSS)

Product family

Indirect Equity

Policy rationale and
strategic objective

TSS shall aim to support SMEs and Mid-Caps in the EU with sustainable long-term
operations facing financial shortages and/or operational distress resulting from the
economic downturn linked to COVID-19. For most such companies, the distress is
caused by temporary setbacks, whereas their long-term prospects remain positive
and business models sound.
TSS will support the establishment of funds with dedicated turnaround and special
situations strategies that help keep distressed companies active by providing them
capital injections and operational restructuring, thereby saving them from
bankruptcy, preserving jobs, and restarting growth.

Estimated leverage

6.8x

Structure

TSS shall support turnaround/special situation funds focussed on turnaround of
distressed companies in the EU which have fundamentally sound business models.
TSS shall be aimed at supporting company return to growth and job preservation.

Final recipients

Eligible final recipients include SMEs, Small Mid-caps, Mid-caps established or
operating in the EU Member States.
Final recipients active across all sectors will be eligible, save for EIF restricted
sectors.

Geography

All EU Member States

EIF counterparty

Closed-end investment fund or other investment vehicle, in any form, established or
to be established, that undertakes long term risk capital or tailored-debt investments
in the form of equity, preferred equity, hybrid debt-equity Instruments, other type of
mezzanine financing, and/or debt financing.

Product
requirements

EIF shall be involved early in the launch process of turnaround/special situation
funds and invest with a significant participation at first closing. EIF shall have a
critical role to play in the current fundraising situation.
EIF shall target funds focussed on supporting final recipients by building operational
restructuring plans together with management and ensuring a fast and sustainable
recovery, notably in relation to self-financing of operational needs and retaining
employees over the long-term.
TSS shall target turnaround/special situation funds focussing on a broad range of
turnaround strategies, including:
 both primary and secondary acquisitions; and
 pre- or post-administration proceedings.
TSS shall not support turnaround/special situation funds engaging in asset stripping.

Main commercial
terms

In line with EIF’s guidelines for equity investments.

Reporting

From fund manager to EIF based on standard EIF reporting in line with similar
indirect equity instruments

State Aid

It is planned that the product will be market conform. Should this not be possible
following consultation with DG COMP, an alternative State aid framework will be
sought.
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EIF COVID-19 Equity Response Measure #5: Selective Loan Funds Facility (PCF)
Product name

Selective Loan Funds Facility (SLF)

Product family

Indirect Equity

Policy rationale and
strategic objective

SLF shall aim to support companies in the EU facing persistent medium-term
liquidity shortfalls resulting from the economic downturn linked to COVID-19.
The main aim of the SLF is providing alternative sources of financing and widening
the availability of non-bank financing to companies in the EU. Once seen as a
relatively niche offering, European private credit is now a recognised source of
financing which can tailored to meet the needs of SMEs and Mid-Caps and can be
adapted to longer-term financing needs in light of the current market situation.

Estimated leverage

6.8x

Structure

SLF shall take equity stakes in selective loan funds providing onward debt and
hybrid debt/equity financing

Final recipients

Eligible final recipients include SMEs, Small Mid-caps, and Mid-caps established or
operating in the EU Member States.
Final recipients active across all sectors will be eligible, save for EIF restricted
sectors.

Geography

All EU Member States

EIF counterparty

Closed-end investment fund or other investment vehicle, in any form, established or
to be established, that undertakes long term risk capital or tailored-debt investments
in the form of non-distressed senior, subordinated or unitranche (secured or
unsecured) financing.

Product requirement

EIF shall be involved early in the launch process of the selective loan funds and
invest with a significant participation at first closing. EIF shall have a critical role to
play in the current fundraising situation.
EIF shall target funds focussed on supporting final recipients by providing flexible
senior debt financing solutions to SMEs, Small Mid-Caps and Mid-Caps in the form
of non-distressed (a) senior or unitranche (secured or unsecured) loans/bonds, and
(b) subordinated securities, quasi equity and hybrid debt instruments
In addition, SLF is aimed to support primarily new financing, meaning financing
flowing into final recipients for any purpose other than restructuring of an existing
debt prior to its maturity.

Main commercial
terms

In line with EIF’s guidelines for equity investments.

Reporting

From fund manager to EIF based on standard EIF reporting in line with similar
indirect equity instruments

State Aid

It is planned that the product will be market conform. Should this not be possible
following consultation with DG COMP, an alternative State aid framework will be
sought.
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Annex 1B
Platform Rules

Partnerships Platform for Funds
Rules

Version 2 - 20 November 2017
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WHEREAS:
(1) Considering the need to increase financial flows for sustainable development, and
building on t h e successful experience of the European Investment Bank (the
“Bank” or the “EIB”) in combining its lending operations with instruments facilitating
project preparation and implementation, through the Bank’s current portfolio of trust
funds and blending facilities, the Bank has decided to set up an EIB-managed multiregion, multi-contributor and multi-sector Partnerships Platform for Funds (the
“Platform”). The Platform is established also in anticipation of an increasing volume
of funds that would require ensuring cost-efficiency of the related management
activities.
(2) The principal objective of the Platform is to strengthen operational efficiency by
streamlining and standardising, to the extent feasible, processes and procedures,
governance arrangements, fee calculation methodologies, and reporting standards
applicable to the assets under the Bank’s management in respect of this Platform.
(3) Operations under the Platform shall be organised through the contractual
establishment of individual pools of assets (each a “Fund” and collectively the
“Funds”). The Bank shall arrange for Funds to be set up in collaboration with
interested contributors, in order to address regional and sectoral priorities. These rules
(the “Platform Rules”) shall apply to each new Fund to be set up under the Platform.
Moreover, a Fund description shall be provided in a contribution agreement to be
entered into between each contributor and the Bank to reflect specific objectives,
requirements and eligibilities applicable to each Fund.
(4) For the avoidance of doubt, despite the fact that the contractual relationship between
the Bank and contributors may use terms such as “fund”, “trust” or “trust funds”, it is
not the intention of the Bank to create, and these Platform Rules do not set up, any
investment fund, trust or similar legal arrangement under the Platform.

ARTICLE 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1 Definitions
“Account” means, with respect to a Contribution Agreement, the bank account indicated
by the Bank in that Contribution Agreement to which the relevant Contributor shall transfer
the relevant Contribution in accordance with the terms of that Contribution Agreement.
“Administrator” means the EIB in its capacity of the administrator of the Platform.
“Article” means an article of these Platform Rules.
“Business Day” means a day during which the EIB is open for business at its seat in
Luxembourg.
“Contribution” means funds committed by each Contributor to a Fund established under
the Platform pursuant to the Contribution Agreement.
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“Contribution Agreement” means an agreement between the EIB and each Contributor
based on which Contributions are to be made to a Fund under the Platform.
“Contribution Paid” means the Contribution transferred by the Contributor to the Account
and received by the Bank.
“Contributor” means any Member State of the European Union as well as the European
Commission, and the EFTA Countries that contribute funds to a Fund under the Platform.
“Contributors’ Committee” means a committee established in accordance with Article
5.4 of these Platform Rules.
“EFTA Countries” means countries that are members of the European Free Trade
Association.
“Eligible Operations” means operations approved in accordance with Article 6.5 of
these Platform Rules.
“Fund Account” means, in respect of a Fund, the account denominated in euro opened
by the EIB in its books for the purpose of managing the Contributions Paid.
“Fund Description” means a document annexed to the Contribution Agreement where
the objectives to be pursued under each Fund, its indicative budget, as well as eligible
operations are specified.
“Fund Outstanding Balance” means, for any Fund, the balance of the respective Fund
Account.
“Instrument” means each of the instruments specified in Article 4.6 of these Platform
Rules.
“Legal Framework” means the Platform Rules, each Contribution Agreement and each
Fund Description that constitute a legal basis for the cooperation between the EIB and
the Contributors in relation to the management of Contributions.
“Partnerships Committee” means a committee established in accordance with Article
5.3 of these Platform Rules.
“Platform Outstanding Balance” means the sum of the Fund Outstanding Balances.
“Resources” means the sum of (i) the aggregated amount of any Contribution Paid,
(ii) any revenues and repayments generated by the activities of the Platform and credited
to the relevant Fund Account, and (iii) any revenues generated by the asset management
by the EIB of the assets constituting the Platform Outstanding Balance and credited to
the relevant Fund Accounts, pro-rata the Funds Outstanding Balances.
“Third Party” means any entity other than those defined as Contributors, such as a
country other than a Member States of the European Union and EFTA Countries,
international financial institutions, funds, foundations, private sector and banking entities
contributing funds to a Fund under the Platform.
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“Third Party Agreement” means an agreement pursuant to which Third Party Financing
is contributed to a Fund under the Platform, as defined in Article 2 of Annex I “Receipt of
Third Party Financing” to these Platform Rules.
“Third Party Financing” means funds contributed to a Fund under the Platform by a
Third Party, subject to the provisions of Annex I “Receipt of Third Party Financing” to
these Platform Rules.
“Unitary Fund” means the pooled investment portfolio established by the EIB by the
Deed Poll of 1 July 2009, as supplemented and amended from time to time and as defined
in the corresponding Information Memorandum.

1.2 Interpretation
Subject to Article 1.1 of these Platform Rules and save where the context otherwise requires:
a)

capitalised terms and expressions defined in the Preamble have the same meaning
throughout these Platform Rules, unless herein otherwise defined;

b)

words denoting:
(i) the singular number only shall include the plural number also and vice versa;
(ii) one gender only shall include the other gender; and
(iii) persons only shall include firms and corporations and vice versa.

c)

any provision of any primary or derivative legislation shall be deemed also to refer to any
modification thereof;

d)

headings shall be ignored in construing these Platform Rules; and

e) the Annexes form an integral part of these Platform Rules and shall have effect accordingly.

ARTICLE 2
INTRODUCTION
The Platform is set up by the EIB to administer externally contributed resources that shall be
used to facilitate the EIB’s activities across the full range of countries and sectors and using
the full range of instruments described in Article 4.6 of these Platform Rules, through the
establishment of the respective Funds under the Platform.

2.1 Policy framework
Operations supported with the resources contributed to the Funds established under the
Platform shall be consistent with the objectives, policies, guidelines and principles, as amended
from time to time, applicable to the EIB’s activities, and including, but not limited to, the
following:
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2.1.1

Main objectives

Main objectives include the following:
a) Promoting growth and development in beneficiary countries;
b) Supporting the EU enlargement;
c) Supporting strategic partnerships and security;
d) Reducing and eventually eradicating poverty;
e) Supporting the achievement of the Sustainable Development Goals10;
f) Development of social and economic infrastructure;
g) Local private sector development;
h) Climate change mitigation and adaptation; and
i) Regional integration.
2.1.2

Applicable policies, guidelines and principles

The management of the Platform as well as of the respective Funds established thereunder
shall be performed with the application of the EIB’s internal policies and guidelines, such as
environmental, social and gender policies, as well as those related to anti-fraud, fight against
tax evasion, tax avoidance, harmful tax practices, anti-money laundering and fight against
financing of terrorism, market abuse, non-cooperation with non-transparent and uncooperative
jurisdictions, procurement and transparency policies11.
It should be noted that several cross-cutting principles are also applicable to the EIB activities,
and consequently shall also be applicable to the operations supported through the resources
contributed to the Funds under the Platform, including the following:
a) Protection of human rights and safeguarding against social, climate and
environmental risks that should be achieved by ensuring compliance with the EIB’s
environmental and social standards, as well as the EIB’s Climate Action Statement;
b) Protection of women’s rights that should be achieved through the application of the
EIB’s social standards, and the promotion of gender equality and women’s economic
empowerment based on the implementation of the EIB Group Gender Equality
Strategy;
c) Avoiding investments being impacted by, or indeed triggering, conflict, social tensions
and violence through the application of a conflict sensitivity approach to operations in
fragile, conflict-affected or conflict-prone contexts;
d) Ownership that should be ensured through consultations with the beneficiary countries
and ensuring the alignment and complementarity of operations with relevant regional,
national and local strategies and priorities;
e) Cost-Sharing that should be achieved through ensuring that, whenever possible, final
beneficiaries shall make an appropriate contribution to the operations financed under
10 The Sustainable Development Goals (SDGs) is a set of 17 "Global Goals" with 169 targets between them.
Spearheaded by the United Nations through a deliberative process involving its 193 Member States, as well as
global civil society, the goals are contained in paragraph 54 United Nations Resolution A/RES/70/1 of 25
September 2015.
11
Further details available on: http://www.eib.org/about/partners/cso/key‐policies/
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the Platform in accordance with modalities to be determined by the Contributors and
the Bank;
f)

Cost-Efficiency that should be achieved by ensuring that only a justifiable proportion of
grants/subsidies/guarantees shall be provided along other sources of financing. It shall
be ensured that the costs of implementation of the operations shall always be
reasonable;

g) Sustainability that should be achieved by seeking to ensure an improved local capacity
by transferring knowledge to final beneficiaries and maintaining the impact of the
investment also beyond the life of the operation;
h) Catalytic Impact that should be achieved by ensuring that resources are provided only
for activities that can contribute to the subsequent mobilisation of additional funds,
partners, or further assistance in supported areas; and
i)

Promotion of open market that should be achieved by ensuring that overcompensation
is avoided and that supported operations do not distort the functioning of the market.

2.2 Expected Results and Impact
The following section provides the list of results and describes impact that the operations
supported through the resources contributed to the Funds under the Platform are expected to
achieve. Such results and impacts include the following:
a) Leverage of the overall investment
Appropriate leverage may allow to implement investments that would otherwise not
take place, to accelerate their implementation, or to increase their chances of success.
Through leverage the scope and scale of the overall investment may also be increased
to deliver a larger impact than would otherwise be the case, extend the benefits to a
wider group of final beneficiaries, especially the poor and vulnerable groups, and boost
private sector investments that may otherwise not be engaged.
b)

Economic benefits
Economic benefits include the creation or sustainability of jobs, boost of economic
growth, purse of reforms and a transition to a market economy.

c) Financial benefits
Financial benefits include broadening access to finance to target groups, improvement
of financial viability, lowering end-user tariffs.
d) Social benefits
Social benefits include the limitation of affordability constraints for low income
households, economic inclusion and social wellbeing, gender equality, inclusive public
consultations.

55

262

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
e) Environmental impact
Environmental impact relates to an enhanced consideration of the environmental
dimension of the investment and higher environmental standards achieved.
f)

Promotion of innovation
Promotion of innovation includes focus on innovative proposals, which do not
necessarily require large amounts of resources but can provide high value added to
the beneficiary countries, and operations aimed at supporting vulnerable groups
through innovation (e.g. digital technology and financial inclusion of women).

g) Other benefits
Other benefits may include positive externalities realised by the operation, which
would not happen without the presence of the funding component, including
addressing market failures and avoiding market distortions, decentralization and
commercialization activities.

ARTICLE 3
THE PLATFORM SET UP
3.1

Eligible Contributors

Any Member State of the European Union as well as the European Commission, and the EFTA
Countries can make Contribution(s) to a Fund under the Platform.
Third Party Financing is subject to approval by the EIB and the relevant Fund’s Contributors’
Committee. Third Parties shall enter into a Third Party Agreement with the Bank for the
purpose of contributing Third Party Financing to a Fund under the Platform. Unless otherwise
provided in these Platform Rules or in Annex I “Receipt of Third Party Financing” to these
Platform Rules, or unless otherwise agreed by the parties to a Third Party Agreement, these
Platform Rules shall apply to each Third Party.

3.2
3.2.1

Contributions
Legal Framework applicable to Contributions

Contribution(s) shall be contributed by each Contributor pursuant to a Contribution
Agreement which shall specify the amount of the respective Contribution and its payment
schedule.
Objectives to be pursued under each Fund, its indicative budget, as well as eligible operations
shall be defined in the Fund Description annexed to the Contribution Agreement.
By entering into a Contribution Agreement, the Contributor shall be deemed to acknowledge,
agree, and undertake to continuously comply with any and all terms and conditions of these
Platform Rules.

56

263

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
3.2.2

Time schedule for Contributions

Contributions can be provided at any time during the term of a Fund under the Platform, upon
execution of a Contribution Agreement between the Bank and the relevant Contributor and
subject to the terms thereof. A Contributor may at any time increase the amount of its
Contribution upon the execution of a further Contribution Agreement between the Bank and
the Contributor and subject to the terms thereof. The provisions of these P l a t f o r m Rules
relating to Contributions shall apply equally to additional Contributions with respect to that
same Fund.
By entering into a Contribution Agreement, the Contributor irrevocably and unconditionally
undertakes to make the Contribution described therein on the relevant Contribution payment
dates, as defined in the Contribution Agreement, and allow the EIB, as the Administrator, to
proceed with the allocation of the relevant Contribution Paid, subject to any fees, costs,
charges, and losses, to operations according to the scheduled payment dates specified in that
Contribution Agreement.
3.2.3

Payment of Contributions and Third Party Financing

Each Contribution and each Third Party Financing shall be (a) denominated and paid
exclusively in euro and (b) paid by the relevant Contributor or Third Party, as the case may
be, in accordance with the terms of the applicable Contribution Agreement or Third Party
Agreement, in the form of:
(i) a single instalment; or
(ii) in several instalments as set out in the relevant Contribution Agreement or Third Party
Agreement.
On an exceptional basis specific payment modalities may be defined in the relevant
Contribution Agreement or Third Party Agreement.
Each Contributor shall transfer the payable Contributions or Third Party Financing directly to
the Account or the bank account indicated by the Bank in the relevant Third Party Agreement.
3.2.4

Allocation, administration and management of Contributions Paid

Each Contributor hereby authorises and appoints the Bank to act as the Administrator of the
Platform to:
a) provide the services described in these Platform Rules and in particular, the allocation (in
accordance with Article 5.2 of these Platform Rules) of the Contributions Paid, the
administration and the management of the Resources;
b) credit the Resources to the relevant Fund Account; and
c) debit from the relevant Fund Account any amount (i) to be disbursed for the purpose of
the activities of the Platform, (ii) due to the EIB in accordance with the Legal Framework
(in particular, Article 7 of these Platform Rules), (iii) repaid to any Contributor,
(iv) corresponding to any fees, losses, and costs arising out of the treasury management
(including, but not limited to, fees, losses, and costs charged by the Unitary Fund), and (v)
corresponding to any applicable charge.
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The Bank shall ensure that the Contributions Paid are allocated, and the Resources
administered and managed with the same diligence as the Bank's own resources and
operations and in accordance with the Legal Framework12. In particular, the Bank shall
promptly upon receipt of the Contributions on the Account, allocate the Contributions to a
specific Fund in accordance with the terms of the Contribution Agreement.
The Contributions Paid shall, for and in relation to each Fund, be kept in separately and
segregated from any and all of the Bank's own resources and from any other Contributions Paid
allocated to another Fund or other assets held by the Bank in any capacity. Any cash held on
the Account is held at the risk of the Contributors.
Each Contributor acknowledges and agrees that the Contributions may be allocated by the
Bank on a non-refundable basis, depending on the Instrument used to carry out the operations
of an individual Fund, and that a part or all of their Contribution may not be repaid to them. Each
Contributor acknowledges and agrees that it is its intention to invest in such Instruments and
the Bank shall not be held liable towards the Contributors for the repayment of the Contributions
should all or part of these Contributions be invested on a non-refundable basis and each
Contributor agrees to hold the Bank harmless in such a situation.
The Bank shall report on its administration and management of the Resources to the
Contributors in accordance with the provisions of Article 9 of these Platform Rules and with the
Legal Framework.

3.2.5

Change in status of Contributor

If a Contributor changes its status (for example by ceasing to be a Member State of the
European Union or an EFTA Country) with the result that, after having become a Contributor,
it ceases to fall within the definition of "Contributor" set out in Article 1, it shall nonetheless
remain a Contributor with the full rights and privileges of a Contributor. It shall not be a Third
Party for the purposes of the Legal Framework and its Contributions shall not be Third Party
Financing. This provision shall apply in respect of all Contributions to all Funds under the
Platform, whether the applicable Contribution Agreement was signed before or after the change
in status of the Contributor.

3.3

Resources under management

Each Contributor acknowledges and agrees that: (i) any investment carried out by the Bank,
including any investment in the Unitary Fund, is subject to fees, losses and costs, which are
to be borne by the Resources, and (ii) the amounts available for financing operations through
the Funds under the Platform may be lower than the Resources.
The Resources shall be managed in accordance with the principles of sound financial
management and shall be invested in accordance with Article 8 of these Platform Rules.

3.4

Transfer of Resources

A Fund Outstanding Balance may be partially or fully transferred from one Fund to (an)other
Fund(s), and to (an)other Instrument(s), provided that the EIB and the respective
12

For more details refer to Article 12 of these Platform Rules.
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Contributor(s), agree on this transfer. In cases where a Fund Outstanding Balance is
transferred, partially or totally, from one Fund to another, the Bank shall decide if any charges
shall be applied to the transferred Fund outstanding Balance, or a portion thereof, to ensure
for the recovery of administrative costs and direct expenses.

ARTICLE 4
FUNDS, ELIGIBLE OPERATIONS AND INSTRUMENTS UNDER THE PLATFORM

4.1

Creation of a Fund

The Bank may establish a new Fund under the Platform at its discretion and may take such a
decision on the basis of, among others, the needs and requests of existing or potential
Contributors. Each Fund shall be established in accordance with these Platform Rules and any
specific rules set out in the relevant Fund Description, as applicable and agreed between the
Bank and the relevant Contributor(s).
For each Fund created, the Bank shall open a Fund Account and shall operate the respective
Contributions Paid in accordance with Article 3.2.4 of these Platform Rules.

4.2

Operations under the Funds

The operations supported through the Contributions made to the Funds under the Platform
shall be selected and administered in accordance with the EIB’s mandate and the objectives
in all countries where EIB is operational. The Bank shall originate, identify, and structure
operations, based on demand from eligible project promoters, in accordance with the eligibility
criteria defined in the Fund Description.
Such operations can cover a broad geographic and sectorial scope and various types of
assistance Instruments, of which a selection shall be made for each Fund.
In relation to each Fund under the Platform the eligible regions, countries, sectors,
beneficiaries and Instruments shall be specified in the Fund Description.

4.3

Geographical Coverage

All countries in which the EIB is mandated to operate in are eligible for financial support from
Contributions made to the Funds under the Platform, both within and outside of the EU13.

4.4

Eligible Sectors

Legal activities in all economic sectors are eligible for financial support from Funds under the
Platform, with the exclusion of activities with a negative social or environmental impact, not
addressed by mitigation plans approved by the competent authorities and

The
information
about
eligible
countries
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/index.htm

13
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specifically excluded from EIB lending, as per the EIB internal procedures14. Sector coverage
shall duly take into consideration the relevant EU regional and country strategies.
4.5

Beneficiaries

Typical beneficiaries of the funding provided under the Platform shall be both public and
private sector entities such as:
(i)

states and other public sector entities;

(ii)

public enterprises managed in accordance with market principles;

(iii)

financial intermediaries such as commercial banks, financial institutions, private
equity funds and micro-finance institutions;

(iv)

local and/or foreign private enterprises (large enterprises, project finance
vehicles, SMEs and mid-caps); and

(iv)

non-governmental organisations.

4.6

Instruments

The following Instruments may be deployed within the Funds under the Platform (the below list
is not exhaustive and may be updated unilaterally by the Bank from time to time):
(i)

Technical assistance: an instrument aimed at supporting preparation and
implementation of investments through institutional capacity building and the
financing of e.g. pre-feasibility and feasibility studies, design and tender
documents, institutional and legal appraisals, environmental and social impact
assessments, project management, as well as financing upstream studies, gender
analysis or advisory services to beneficiaries.

(ii)

Investment grants: non-reimbursable contribution to finance tangible or
intangible components of an infrastructure project or venture, in joint or parallel
co-financing with financing from other investors. In particular, the investment
grants may decrease the investment costs for a beneficiary through financing a
part of the investment or through an increase of the concessionality of the
financing package of a given project. They may also target specific project
components which have substantial demonstrable social or environmental
benefits or which can mitigate negative environmental or social impacts.

(iii)

Interest rate subsidies: the provision of a grant amount to an investor financing
an operation to enable it to make long-term finance available in flexible ways that
reduce the total amount of debt service to be paid by the borrower. Such subsidies
can therefore be applied upfront or over time. In either case, such grants should
aim to minimise market distortions. Financing operations benefiting from interest
rate subsidies shall be in line with the EU position on debt sustainability in low
income countries, where applicable.

14
The
list
of
"Excluded
Activities"
is
available
http://www.eib.org/about/documents/excluded‐activities‐2013.htm

on

the

EIB

Website:
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(iv)

Financial instruments: including but not limited to guarantees (including loan
guarantee cost financing and insurance premia), equity or quasi-equity
investments or participations, and risk-sharing instruments.

(v)

Direct exchange: focused on strengthening the capacity of public and private
sector organisations and groups via secondments, internships, and other activities
which increase their knowledge, skill level and/or efficiency.

ARTICLE 5
GOVERNANCE OF THE PLATFORM
5.1

Governance structure

The Governance structure of the Platform shall consist of:
(i)
(ii)
(iii)

5.2

the Administrator;
Partnerships Committees at Platform level; and
Contributors’ Committee at Fund level.

Administrator

The Administrator shall receive Contributions Paid and manage the respective Resources
(including the management of the Fund Outstanding Balance), in accordance with the Legal
Framework and the Bank’s policies and procedures applicable to the administration of the
assets stemming from the Contributions Paid.
The Administrator is responsible for ensuring that operations supported under each Fund
under the Platform are compliant with the Fund Description for that Fund and with these
Platform Rules.
Roles and responsibilities of the Administrator include the following:
(i)

administering Eligible Operations,
beneficiaries, where appropriate;

including

entering

into agreements

with

(ii)

preparing documents for the Bank’s Governing Bodies’ approval;

(iii)

organizing meetings of each Contributors’ Committee and of the Partnerships
Committees;

(iv)

preparing and circulating minutes of meetings of the Contributors and Partnerships
Committees;

(v) handling written procedures in accordance with Article 5.8 of these Platform Rules;
(vi)

compiling progress reports of operations and financial statements for distribution to
each Contributors’ Committee; preparing the Platform’s annual Contributors’ report and
other relevant documents necessary to allow the Partnerships Committee and each
Contributors’ Committee to carry out their respective duties;
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(vii) informing each Contributors’ Committee about operations and activities financed from
Third Party Financing;
(viii) providing guidance on the functioning of Platform and the underlying Fund processes
and requirements;
(ix)

preparing proposed amendments to the Fund Description of a specific Fund for
decision by the Contributors’ Committee;

(x) proposing amendments to the provisions of the Platform Rules, in consultation with
Contributors, where appropriate;
(xi)

supporting each Contributors’ Committee in commissioning reviews and evaluations;

(xii) ensuring that, in communicating internally and externally, in its publications, in
communication with beneficiaries, countries and other entities as well as the media,
appropriate visibility is given to the Platform and its Contributors;
(xiii) carrying out such other functions as may be necessary for the efficient administration
of the Platform and the Funds created thereunder, except for functions which pertain to
the competence of the relevant Contributors’ Committee and which have not been
delegated to the Bank; and
(xiv) liaising and coordinating, to the extent necessary to fulfil its role, with Contributors and
other relevant parties.
The Bank, as Administrator, operates in accordance with applicable EIB policies and
procedures. It is accountable to the Contributors’ Committees for the performance of its
obligations in accordance with Article 12 of these Platform Rules, and is serving as the liaison
between the Contributors’ Committees and the respective departments at the Bank. In this
respect, the Administrator handles Funds’ operations in accordance with the EIB’s Access to
Information
Policy
available
on
the
website
of
the
Bank
http://www.eib.org/attachments/strategies/pai_ips_en.pdf.

5.3

Partnerships Committees

Contributors to the Funds shall be invited to meetings of the Partnerships Committees as
organised from time to time at the Platform level for thematic and geographical windows, to
discuss and provide strategic guidance to the EIB, advise on the operation of the Platform and
on the opportunity to create new Funds.
The Partnerships Committee is solely an advisory body with no decision making power in
relation to either the Platform or any Fund under the Platform.

5.4

Contributors’ Committees

For each Fund under the Platform a Contributors’ Committee shall be set up. The main role of
each Contributors’ Committee is to oversee activities under the respective Fund and to approve
specific operations supported through the Contributions made to such Fund. Decisions of each
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Contributors’ Committee on operations shall be made either by tacit procedure or during
meetings, as further described in Article 5.8 of these Platform Rules.
The roles and responsibilities of the Contributors’ Committee include the following:

5.5

(i)

approving proposed operations within 15 Business Days of their receipt on a
tacit basis, as applicable in accordance with Article 5.8 of these Platform Rules;

(ii)

approving Third Party Financing;

(iii)

approving redemption (to the Contributors) or reallocation (to another Fund) of
remaining Contributions Paid in the relevant Fund upon its termination;

(iv)

approving any amendment to the Fund Description, including any prolongation
of the Fund;

(v)

approving minutes of the Contributors’
15 Business Days of their receipt;

(vi)

reviewing reports on operations submitted by the Administrator within
30 Business Days of their receipt;

(vii)

approving the consolidated financial statements submitted by the Administrator
within 30 Business Days of their receipt; and

(viii)

exercising other functions that may be necessary from time to time to contribute
to the achievement of the objectives of the Fund.

Committee

meetings

within

Members of the Partnerships Committees and the Contributors’ Committees

Each Contributor to a Fund is entitled to designate a member that shall represent such
Contributor in the Partnerships Committee and the Contributors Committees. The Bank shall
also be represented in the Partnerships Committee and in each of the Contributors’
Committees. Unless otherwise decided by the Bank and the Contributors Committees, Third
Party Financing pursuant to Article 3.1 of these Platform Rules does not entitle the respective
Third Parties to be represented in the Partnerships Committees and the relevant Contributors’
Committee and to attend their meetings.
Contributors shall each appoint a member and an alternate member (the later only participating
in a meeting in the case of absence of the member) and communicate in writing their names
and contact details to the Bank within 30 Business Days following the execution of the
Contribution Agreement. Each Contributor shall inform the Bank about a replacement of a
member or an alternate within 30 Business Days of their appointment. Both the member and
the alternate shall be authorised to exercise the Contributor’s rights in the Partnerships
Committees and in each of the Contributors’ Committees. The member or the alternate, in the
absence of the member, may be accompanied by no more than one advisory staff.
An individual may at the same time serve as a member or an alternate of more than one
Contributor in the Partnerships Committees and/or each relevant Contributors’ Committee
subject to the non-objection of the Bank.
No voting rights shall be granted to other persons than the designated members and alternates.
The number of the Bank’s representatives attending the meeting of the Partnerships Committee
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and the Contributors’ Committees shall not be limited.
If the European Commission becomes a Contributor to any of the Funds under the Platform, it
shall be treated, for the purposes of these Platform Rules, as any other Contributor.
Each Partnerships Committee and each Contributors’ Committee shall have a chairperson
appointed by the EIB within 15 Business Days prior to the first scheduled meeting of such
Partnerships Committee and each Contributors’ Committee or prior to the submission of first
proposals for decision by the tacit procedure, as applicable. Such an appointment shall be
communicated by the EIB to all the Contributors. A chairperson may be replaced by the EIB at
its sole discretion at any time. The chairperson may invite representatives of governments,
other institutions and entities to attend specific agenda items of meetings of the Partnerships
Committees or the Contributors’ Committees as observers.

5.6

Meetings and conferences

Meetings of the Partnerships Committees and the Contributors’ Committees that may take
place from time to time shall be organised in the Bank’s headquarters in Luxembourg, or in
such other place as may be indicated by the Bank.
It is foreseen that an annual conference shall be organised once per annum, open for all
Contributors and aimed at promoting the activities under the Funds and creating an opportunity
for fund-raising.
Concurrently with such an annual conference, the Partnerships Committees shall meet within
thematic and geographical windows, with the aim to discussing and advising on strategic
issues, overall orientations and priorities. Contributors Committees shall meet on a needs be
basis either physically or via video conference.

5.7

Convening power

The chairperson of each Contributors’ Committee may convene meetings at any time at his
own initiative or if so decided in a previous meeting of the Contributors’ Committee, or at the
request of the Contributors to the relevant Fund, whose Contributions Paid account for not
less than one-third of the aggregate amount of all Contributions Paid in the relevant Fund. The
Contributors’ Committees may conduct business electronically via email or with the use of
other devices or services that may be indicated by the Bank and made available to the
Contributors.

5.8

Decision-making process

Unless otherwise agreed in the Fund Description, decisions of the Contributors’ Committees
are made as follows:
a) during meetings, audio- or video conference meetings. Decisions taken during
meetings are deemed binding if adopted by consensus. If no consensus can be
reached, decisions can only be approved by Contributors representing at least:
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(i)

2/3 of the total amount of the Contributions Paid actually received by the Bank
since the inception of the Fund from the Contributors present or represented at
such a meeting; and

(ii)

one-half plus one of the total number of Contributors to the Fund;

or
b)

in writing, through a tacit procedure where the Contributors shall be given 15
Business Days to vote following the receipt of the draft decision and the
corresponding documents. Written procedure requests may be submitted, with
corresponding documentation, at any time. Such requests are deemed approved
unless Contributors representing more than 1/3 of the total amount of the
Contributions Paid to the Fund reject the proposed decision. The Chairperson shall
inform the members and alternates of each Contributors’ Committees of the
respective outcome of the written procedure at the next meeting of the Contributors’
Committee and in cases where no meeting is foreseen to take place within
90 Business Days following the adoption of the decision, the Bank shall inform the
Contributors in writing within 30 Business Days following the adoption of the
decision. Rejected decision by way of written procedure shall be discussed at the
next meeting of the Contributors’ Committee. In exceptional circumstances, the
15 Business Days period for tacit approval may be shortened by the chairperson in
duly justified cases but in any case shall not be shorter than 5 Business Days.

In relation to each Fund, Contributors representing not less than (i) one-half plus one, of the
Contributors who have entered into a Contribution Agreement with the Bank relating to that
Fund and (ii) one-half plus 1% of the aggregate amount of all Contributions Paid in relation to
that Fund since its inception, shall constitute a quorum at meetings of the relevant
Contributors’ Committee.
Representatives and alternates shall notify the Bank in writing of any comments or requests
for further information and of any potential conflict of interest with regard to one or more points
on the agenda, at least 5 Business Days before the date of the meeting. They shall withdraw
from the voting on the items in case of which the potential conflict of interest has been
identified.
If a Contributor identifies that it has a potential conflict of interest in relation to a request for a
decision to be taken by written procedure, it shall inform the chairperson of that potential
conflict of interest. The chairperson shall decide whether or not the Contributor in question
shall be permitted to vote on the written procedure and may decide that the decision must be
submitted to a meeting of Contributors.
5.9

Agenda and documentation

Prior to any meeting of the Contributors’ Committee, the Administrator shall prepare an agenda
and relevant documentation and provide them to each Contributor’s designated member and
alternate in electronic form 15 Business Days prior to the meeting.

5.10 Minutes and disclosures
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Issues discussed during the Contributors’ Committee meeting and decisions made shall be
recorded in the minutes of the meeting prepared by the Administrator. Draft minutes are
circulated by the Administrator within 30 Business Days after the meeting to each member
and alternate, for approval and/or comments, if any. Should amendments be requested by
Contributors, the Administrator shall prepare and distribute final minutes for approval within 15
Business Days to all members and alternates of the Contributors’ Committee.
In case of disagreements that cannot be resolved, the proposed amendment to the minutes
shall be annexed to the minutes. The minutes shall, as a minimum, state the time and venue
of the meeting, as well as the participants, the proceedings and the decisions adopted. If a
decision is not unanimous, it shall be stated who voted for and who voted against. Minutes
shall be signed by the Chairman. Minutes, shall, unless the contrary is proved, be conclusive
evidence of the proceedings at a meeting.

5.11 Correspondence
Correspondence concerning the meetings shall be addressed to the Administrator. All notices,
correspondence or documents to be transmitted pursuant to these Platform Rules may be
transmitted using electronic mail or delivered via standard mail.

5.12 Confidentiality
Any persons attending Partnerships or Contributors’ Committees’ meetings shall be required
to observe the confidentiality of the Committees’ work and deliberations. They shall not divulge
any confidential information coming to their knowledge during the performance of their duties
to persons outside the Bank or the Partnerships or Contributors’ Committees other than to
persons assisting them in the performance of their duties, provided that such persons are
subject to the equivalent duty of confidentiality. Documents relating to such work and
deliberations shall be for the use of those to whom they are addressed, who shall be
responsible for their safekeeping and the preservation of their confidentiality.
The minutes of meetings of Contributors, and decisions taken by written procedure, shall be
considered confidential; however, the Bank or the chairperson of any Contributors’ Committee
may publish or disclose decisions taken by the Contributors.

5.13 Remuneration
Contributors do not receive remuneration and shall cover their own costs of participation
unless otherwise decided in relation to any Fund by the Contributors of that Fund.

ARTICLE 6
APPROVAL PROCESS OF OPERATIONS
6.1

Design and implementation of operations

In order to ensure the quality of operations, the Bank shall make available Bank’s staff that will
provide project expertise and high professional capacity and carry out the processes
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necessary to establish, implement and administer the operations efficiently.
The Bank shall ensure that projects submitted for financing are technically, economically and
financially viable. All projects undergo an ex-ante due diligence performed by sector experts
and are monitored on a regular basis according to the Bank’s monitoring procedures and
guidelines.
Implementation is embedded into the different Bank departments, and the EIB staff includes,
among others, loan officers, financial monitoring officers, sector specialists in charge of the
design and monitoring of the technical substance of the project as well as providing oversight
of climate, social and environmental considerations including gender equality, procurement,
legal, financial and other issues as deemed necessary. The EIB external/local offices are also
involved in all steps of the operation cycle as necessary. In addition, corporate secretariat
officers shall ensure the efficient decision-making process for operational and other
documents submitted to the Partnerships Committees and the Contributors Committees.

6.2

Submission of operations for approval

No operation may be submitted to the Contributors of any Fund for approval unless it has first
been approved by the Governing Bodies of the Bank.
Operations cannot be presented for approval in relation to a specific Fund if the total of all
Contributions Paid in respect of that Fund (including Third Party Financing, as applicable) is
lower than the amount necessary to finance the operation, after deduction of actual
disbursements, existing commitments and administrative fees.

6.3

Operations below a defined threshold

Unless otherwise agreed in the Fund Description, for operations financed from a Fund up to a
certain threshold to be defined for each Fund in the relevant Fund Description, the
Contributors’ Committee fully delegates the authority for approving the allocation of
Contributions Paid to the Bank’s Governing Bodies. The Bank’s Governing Bodies’ decision
on the allocation of Contributions Paid shall be guided by the eligibility criteria set out in the
Fund Description.
Operations approved by the Bank’s Governing Bodies shall be communicated, for information,
to
each
member
and
alternate
of
the
Contributors’
Committee
within
15 Business Days following the Bank’s Governing Bodies’ approval.

6.4

Operations above a defined threshold

Unless otherwise agreed in the Fund Description, for operations above the threshold defined
for each Fund, in addition to and subsequently to the Bank’s Governing Bodies’ approval, the
Contributors’ Committee shall be responsible for approving the allocation of Contributions
Paid, in accordance with the decision-making process described in Article 5.8 of these
Platform Rules.
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6.5

Approved operations

Eligible Operations shall be placed on the list of the Eligible Operations managed by the
Administrator.
An approval of an operation remains valid for 24 months. If the relevant operation has not been
signed by that time, the approval shall lapse unless prolonged for one or more additional
periods of up to 12 months (provided that the effect of the extensions does not prolong the
authorisation to more than four years from the date of the Bank’s Governing Bodies’ approval
of the operation) by either (i) the Bank alone if the total amount of the considered operation
does not exceed the threshold referred to in Article 6.3 of these Platform Rules or (ii) the Bank
together with the Contributors’ Committee (using the non-objection procedure) if the total
amount of the considered operation exceeds the threshold referred to in Article 6.4 of these
Platform Rules.

ARTICLE 7
FEES
The Bank shall apply a fee structured to cover both: (i) costs incurred in administering the
Platform and all the Funds under the Platform; and (ii) costs associated with implementing
different types of Instruments under the Funds. The amount of fees owed to the Bank shall be
deducted directly from the Fund Account.
Unless otherwise agreed in the Fund Description, the fees charged to Contributors shall be
the following:

7.1

Administration fee

Administration fee shall be calculated as follows:
(i)

1 percent on the total committed Contribution, to be deducted by the Bank from
the first instalment of such total committed Contribution; and

(ii)

0.25 percent per annum, calculated at the Platform level15 on the outstanding
available funds as at 31 December of the relevant year, to be deducted by the
Bank within one month after the end of the financial year. The amount of the
management fees charged with respect to the management of any pooled
investment portfolio or any other investment product directly managed by the EIB
(such as the Unitary Fund) shall be deducted from the fee computed under this
section.

The Administration fee covers activities carried out to raise or access Contributors’ funds,
account for the use of funds (audits, evaluations), management of Fund Outstanding Balances
(such as costs arising from cash accounts, calculation agents, custody fees), communication
and Contributor visibility, creation and maintenance of dedicated IT systems, Contributors
engagement and all other costs to meet obligations placed on the Bank by Contributors.
For the avoidance of doubt, “calculated at the Platform level” means that the fee of 0.25% shall be calculated
on the Fund Outstanding Balance for each Fund as at 31 December of the relevant year and deducted from the
cumulative Contributions paid in by each Contributor to each Fund.

15
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7.2

Instrument fee16

Instrument fee shall be payable upon the approval of a given operation under the Fund, as
follows:
(i)

Investment grants and interest rate subsidies: 1 percent;

(ii)

Technical assistance: 3.5 percent; and

(iii)

Financial instruments: 4.5 percent.

Instrument fee covers the costs of the activity of multiple teams across the Bank contributing
to various stages of the instrument management cycle, including the design of operations, the
operations approval process, procurement, implementation and monitoring of operations,
results and financial reporting, and other operational costs.

7.3

Other fees

For any additional request by a Contributor beyond those specified in these Platform Rules or
in the Fund Description, additional fees may be applied by the Bank to the requesting
Contributor.

ARTICLE 8
MANAGEMENT OF OUTSTANDING BALANCE
8.1

Investment of Fund Outstanding Balance

Each Contributor authorises the Bank to invest, at its discretion and at the risk of that
Contributor, the Fund Outstanding Balance (pro-rata its Contribution Paid) in accordance with:
(i)

the Asset Management Guidelines of the EIB (Annex II “Asset Management
Guidelines” to these Platform Rules), where the Platform Outstanding Balance is
at least equal to 100,000,000 euros and an investment horizon of more than one
year; or

(ii)

the Unitary Fund in case where the Platform Outstanding Balance is lower than
100,000,000 euros or the investment horizon is less than one year. The Deed Poll
and the Information Memorandum of the Unitary Fund shall be submitted to each
Contributor upon the Bank receiving the Contribution and, as the case may be,
upon revision of these documents.

The Bank shall be entitled to invest the Platform Outstanding Balance in the Unitary Fund in
accordance with this Article 8.1, and to divest the investments in the Unitary Fund any time as
necessary to implement an operation. For that purpose, each Contributor hereby authorises
the Bank to sign and execute the relevant subscription and redemption forms on its behalf and
to deduct any amount concerning subscriptions, and fees and costs charged by the Unitary
Fund from the Platform Outstanding Balance.
16

Percentage calculated on the approved amount of the operation.
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The Contributors shall not interfere in the decision of the Bank to invest the Fund’s Outstanding
Balance in accordance with the Platform Rules.
8.2

Proceeds/losses from placement of Fund Outstanding Balance

Such investments made from the Fund Outstanding Balance may lead to gains or losses and
such gains or losses shall be borne by each Fund from which the associated investments were
made.

8.3

Investment tools and features

The details of each investment tool and features available to the Bank in relation to Article 8.1
of these Platform Rules are set out in Annex II “Asset Management Guidelines” to these
Platform Rules.

8.4

Liability arising from management of Fund Outstanding Balance

The Bank shall only be bound to use its best endeavours (“obligation de moyens”) when
carrying out its duties as manager of the Fund’s Outstanding Balance, which each Contributor
expressly accepts. The Bank shall in any case only be liable towards the Contributor in case
of gross negligence (“faute lourde”) or wilful misconduct (“faute dolosive”).
Each Contributor is solely responsible for the transactions made on its behalf by the Bank in
accordance with Article 8.1 of these Platform Rules.
With regard to the assessment and evaluation of the possible performance and risks of an
asset, the Bank’s liability is limited to gross negligence (“faute lourde”); this shall also apply to
secondary contractual obligations. The Bank is only liable for direct damages and under no
circumstances for any consequential or special damages (such as, for example, any loss due
to an unexecuted transaction, loss of profit, loss of data, damaged or unreadable data, damage
to goodwill, damage to reputation or waste of management time), which are triggered or occur
as a result of any of the Contributors entering into these Platform Rules or their termination or
suspension.
Each Contributor agrees that the Bank does not guarantee any specific results and/or profits.
Moreover, the Bank shall not be liable for any losses in the value of the Fund Outstanding
Balance resulting from market fluctuations, from changes in the exchange rates or from any
other reason, for fluctuations in the yield, for temporary overexposure of the Fund Outstanding
Balance in relation to limits fixed in the Asset Management Guidelines or Unitary Fund of the
EIB (due to the volatility of the markets, of other consequences, of errors of judgement or
losses of opportunity when selecting investments, or for loss of opportunity at the level of the
Contributor).
Each Contributor acknowledges and accepts that the Bank may not at all times, be aware of
all investment opportunities available in the financial markets.
The Bank shall not be held liable for any depreciation suffered by any of the Contributors as a
direct or indirect consequence of a change in the investment strategy applicable in the Asset
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Management Guidelines or Unitary Fund of the EIB, in particular in case of a change in this
strategy before the term of the investment horizon determined by the Bank, in case of
premature withdrawals of a Fund Outstanding Balance or termination of the Platform or of an
individual Fund.
The Bank shall assume no responsibility for the consequences of events beyond its control,
such as force majeure, a war, a riot, terrorist acts, IT failures, measures taken by public or
foreign authorities or consequences of changes to the laws of Luxembourg or a foreign
country.
The Bank shall not be liable for the correctness of information received from third parties and
on which it relies for the management of the Fund Outstanding Balance. Similarly, the Bank
shall not be held liable for inaccurate financial information provided to the Contributors on the
basis of information provided by third parties.
The responsibility of examining the expediency of investments in relation to current tax, duty
and currency legislation remains with the Contributors.
The Bank may manage the Fund Outstanding Balance without regard to the tax situation of
the Contributor and shall assume no liability in this respect.
If any claims are made by or against the Bank, related to these Platform Rules or the services
provided thereunder, each Contributor agrees to provide the Bank with all assistance
reasonably requested.
The Bank offers no guarantee of any kind regarding investment success, which each
Contributor expressly accepts.
ARTICLE 9
ACCOUNTING AND REPORTING
9.1

Accounts

The Bank shall maintain its recordings in the relevant accounts of the Platform exclusively in
euros.

9.2

Financial statements

The Bank shall prepare the annual audited and consolidated financial statements for the
Platform in euros. The consolidated financial statements shall be drawn up on the basis of cash
receipts and disbursements except for the investments of Fund Outstanding Balances which
shall be reported on a fair value basis.
The financial statements shall comprise:
(i)
(ii)

a consolidated statement of account movements of the Funds under the Platform;
and
individual statements for each Fund including the breakdown of all movements
with value dates and including an overview of the Fund Outstanding Balances and
an overview of fees charged.

The financial year of each Fund is the calendar year.
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Once they have been audited in accordance with Article 10 of these Platform Rules, the
financial statements shall be approved, in line with financial statement approval procedures
generally applied by EIB to third party mandates.

9.3
9.3.1

Valuation
Currencies

Whenever it shall be necessary for purposes of preparation or presentation of financial
statements to determine the value of any currency in terms of another currency, the valuation
shall be made by the Bank, using the same principles as the Bank applies for its own
resources operations.
9.3.2

Investment of Fund Outstanding Balance

Whenever it shall be necessary for purposes of preparation or presentation of financial
statements to determine the fair value of investments of the Fund or the Platform Outstanding
Balance in comparison to the cost of investments, the valuation shall be made by the Bank,
using the same principles as the Bank applies for its own resources operations.

9.4

Reporting

The Bank shall provide each Contributor with the following reports:
9.4.1

Reporting at the Fund level:
(i)

annual operations progress reports: providing a status update on operations,
summary of operational highlights and issues over the reporting period,
results report on the Fund level and financial status;

(ii)

bi-annual operations progress update: providing information on new
operations approved, financial resources and disbursements status, and the
project pipeline;

(iii)

operations completion reports: providing a fully-fledged information on
operation including results and financial aspects; and

(iv)

annual audited and consolidated financial statements.

Measurable results shall be reported against the Result Framework developed for each Fund,
and shall be based on the existing result measurement tools used at the
EIB[1] (http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm). Such Results Framework,
which may be revised by the Bank from time to time in consultation with the Contributors, shall
be used for reporting and evaluation purposes.
[1] The Bank measures the results of its operations through the 3 PA and ReM frameworks (inside and outside the
EU respectively) and the logical framework covers both lending and technical assistance operations. These are
based on a 3 pillar methodology, which is designed to show how EIB inputs (e.g. loan, technical advice) generate
outputs (e.g. an electricity transmission line, a training programme), which enable outcomes (e.g. improved
access to energy, improved institutional capacity) and, over time, lead to impact (e.g. development of economic
infrastructure, regional integration).
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In addition, qualitative information shall be provided on important aspects of, among others,
sustainability, ownership, broader economic impact, as frequent as appropriate.
Limited additional reporting may be agreed with any Contributor to a Fund on a bilateral basis
and may be subject to extra fees.
9.4.2

Reporting at the Platform level

The EIB shall issue a consolidated Annual Contributors Report that shall highlight activities
and achievements across the Bank’s Funds portfolio, providing visibility to the Contributors
and each of the Funds to which they contribute.
In the context of review of the Platform activities (and for the first time in December 2022), the
Bank shall provide the Contributors with an evaluation report analysing the impact of
operations financed by the Funds under the Platform in the beneficiary countries.

ARTICLE 10
AUDIT AND CONTROL
10.1 Audit
The consolidated financial statements with respect to the Platform shall be subject to external
auditing and the costs of such audit shall be borne by the Platform.
The individual Fund Instrument account statements shall not be subject to external audit but
shall be covered under the external audit of the Platform’s consolidated financial statements.

10.2 Control
The Platform shall be managed in accordance with the Bank’s usual criteria and procedures,
including appropriate control measures.

ARTICLE 11
DURATION
11.1 Termination of a Fund and of the Platform
The Platform and the Funds under the Platform shall remain in force so long as there
remain funds, commitments or investments with respect to the Platform and the Funds.
Individual Funds shall not specify a termination date but may be terminated at any time by
a decision of the relevant Fund’s Contributors’ Committee made with the unanimous
consent of the Contributors and, if appropriate, after consultation of the EIB’s Governing
Bodies.
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11.2 Payment of the Fund Outstanding Balance upon termination of a Fund
Upon a decision of the relevant Contributors’ Committee, in view of the termination of
a Fund, the following provisions shall apply with respect to the Fund Outstanding Balance of
that Fund:
(i) the Bank shall forthwith cease all activities relating to such corresponding amounts, except
those incidental to the orderly realisation, conservation and preservation of such amounts and
the settlement of the direct or contingent obligations to which they may be subject;
(ii) in case where the Fund Outstanding Balance is positive, the Bank shall discuss with
Contributors as to possible uses of the funds available from the Fund Outstanding Balance
and not yet committed into an operation at the time of termination, with a view to integrate
such funds in other Funds or as otherwise agreed with the Contributors. The remaining funds,
if any, may as well be returned to the Contributors, if so requested in the decision on
termination of the Fund;
(iii) the Bank shall establish individual Fund Instrument account statements for the Fund being
terminated for covering the period from the last annual consolidated financial statements till
the date of termination, which shall be subject to the audit procedure referred to in Article 10
of these Platform Rules; and
(iv) in case where the Fund Outstanding Balance is equal to zero, the Bank may send to the
Contributors an invoice corresponding to any remaining costs incurred, pro-rata their
respective Contributions Paid.

ARTICLE 12
STANDARD OF CARE AND LIABILITY
12.1 Standard of Care
The Bank shall, in accordance with its internal policies and procedures, take all appropriate
measures to prevent corrupt, fraudulent, collusive, coercive and obstructive practices in
connection with the use of the Funds’ proceeds, and include provisions in its agreements with
beneficiaries to give full effect to the relevant Bank guidelines on tax fraud, tax evasion, tax
avoidance, aggressive tax planning, money laundering and financing of terrorism.

12.2 The Bank acting as for its own resources and operations
When acting as Administrator of the Platform, the Bank shall exercise the same degree of care
and diligence as for its own resources and operations. Each Contributor acknowledges and
agrees that the obligations of the Bank, as Administrator, are to be performed on a best
endeavour basis only (“obligation de moyens”).
The Bank shall administer the Platform as it deems appropriate, in all respects in accordance
with these Platform Rules and its internal policies and procedures. The relevant policies and
procedures are available on the website of the Bank.
The Bank may adopt new internal procedures and policies as it deems appropriate, which shall
be applicable to these Platform Rules to the extent compatible with them.
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12.3 The Bank acting in specific circumstances
In certain circumstances, the Bank may, with the relevant Contributors’ approval expressed in
a form separately agreed upon by the Bank and the relevant Contributor, carry out operations,
under an individual Fund, that present a level of risk that can normally not be undertaken and
borne by the EIB with its own resources. Therefore, the internal policies and procedures of the
Bank shall not apply to these operations.
In these specific circumstances, the Bank shall implement ad hoc policies and procedures in
accordance with the level of risk inherent to, and the nature of, the contemplated operations.
Such ad hoc policies shall always be consistent with the relevant Bank’s guidelines on tax
fraud, tax evasion, tax avoidance, aggressive tax planning, money laundering and financing
of terrorism.
The Bank shall communicate those ad hoc policies and procedures to the relevant
Contributors to the extent practically possible before the holding of a Contributors’ Committee
to decide on the contemplated operation, as the case may be and, if not practically possible,
promptly after the decision to launch the contemplated operation has been made.

12.4 Liability limited to gross negligence and wilful misconduct
Unless otherwise provided for in these Platform Rules and or in the relevant Contribution
Agreement, the Bank shall only be liable in the case of gross negligence (“faute lourde”) or
wilful misconduct (“faute dolosive”).

12.5 Force majeure and disturbance of business
The Bank shall not be liable for any losses caused by abnormal or unforeseeable
circumstances, force majeure, riot, war or natural events or due to other occurrences which are
beyond the control of the Bank (for instance, strike, lock-out, traffic hold-ups, administrative acts
of domestic or foreign authorities or courts, as well as interruptions of telecommunications
system or other similar events).

12.6 Delays
Nothing in these Platform Rules shall require the Bank to take any action which, in the opinion
of the Bank acting in good faith, is not possible or would be in contravention of any applicable
law, regulation, market custom or practice.
The Bank shall not be liable for any delays in the performance of its obligations under these
Platform Rules arising from compliance with duties flowing from applicable laws and
regulations.
12.7 Limited recourse
Each Contributor acknowledges and accepts that it has only recourse to the Contributions Paid
allocated to the relevant Fund, in accordance with the account statement to be established by
the Bank in relation to each Fund and subject to the deduction of any applicable fees, costs,
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losses, and charges. Each Contributor expressly acknowledges and accepts that once all the
Contributions Paid of the relevant Fund have been realised (that is, if upon termination of the
relevant Fund, all the Contributions Paid, subject to the deduction of any applicable fees, costs,
losses, and charges, have been redeemed on a pro rata basis), it is not entitled to take any
further steps against the Bank to recover any further sums due (if any) and the right to receive
any such sum shall be extinguished. Each Contributor accepts not to attach or otherwise seize
the assets of the Fund, if at all possible.

ARTICLE 13
AMENDMENTS AND ORDER OF PRECEDENCE
13.1 Amendments
The Bank may, at any time and in consultation with Contributors, amend the provisions of these
Platform Rules. The Bank shall inform the Contributors indicating the provisions it intends to
modify or add as well as the content thereof. In proposing amendments to the provisions of the
Platform Rules, the Bank shall assess the potential impact of those amendments on existing
Funds and inform the Contributors thereof.
The amendments shall be deemed approved by the Contributors if they have not addressed a
written objection to the Bank within 15 Business Days of dispatch of the notification by the Bank
regarding the amendments.
If one or more Contributors object(s) to the amendments proposed, these Contributors are
entitled to terminate the Contribution Agreement they entered into with the Bank with immediate
effect within the timeframe set out above and to ask for the refund of the portion not invested
into operations, if any, and subject to the deduction of any applicable fees, costs, losses, and
charges, of their Contribution Paid if the amendments proposed by the Bank:
(i) prevent such Contributor to continue to participate to the Platform in compliance
with the laws and regulations applicable to it;
(ii) impose on the Contributors to increase the amount of their Contributions; or
(iii) substantially increase the costs of participation in the Platform.
A Contributor willing to terminate the Contribution Agreement pursuant to the termination
process described above shall give evidence to the Bank and the other Contributors in the Fund
that it is affected by an event listed under items (i)-(iii) above.
If an amendment to the provisions of the Platform Rules has a negative impact on one or more
Funds, the relevant Contributors’ Committees shall decide whether to continue the affected
Funds or to terminate them in accordance with Article 11.1 of these Platform Rules.
Each Contributor acknowledges and agrees that technical amendments (such as, but not
limited to, correction of drafting errors, numbering of Articles in the Platform Rules or cross- or
external references in the Platform Rules) and amendments that do not affect the substance of
any provisions of these Platform Rules may be made unilaterally by the Bank. The Bank shall
immediately inform the Contributors of those technical or minor amendments.
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13.2 Order of precedence
In the event of any inconsistency or conflict between the terms of the Platform Rules, a
Contribution Agreement and those of the corresponding Fund Description, the following order
of priority shall apply:
(i)
(ii)
(iii)

the Contribution Agreement (as between the Bank and the relevant Contributor);
the Fund Description; and
the Platform Rules.

In the event that there is more than one Contribution Agreement between the Bank and a
Contributor in relation to the same Fund, then in the event of any inconsistency or conflict
between the two, the later shall prevail as between the Bank and that Contributor.

ARTICLE 14
SEVERABILITY
If, at any time, any of the provisions under these Platform Rules is or becomes illegal, invalid
or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, neither the legality, validity or
enforceability of the remaining provisions of these Platform Rules nor of such provisions under
the law of any other jurisdiction shall in any way be affected or impaired thereby.

ARTICLE 15
DISPUTE RESOLUTION AND GOVERNING LAW
15.1 Amicable resolution of disputes
The parties having agreed to these Platform Rules shall endeavour to settle amicably any
dispute or complaint relating to the interpretation, application or fulfilment of these Platform
Rules.

15.2 Jurisdiction
For the purposes of any dispute arising in relation to these Platform Rules, the parties hereby
submit to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.

15.3 Governing law
These Platform Rules are governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg.
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ANNEX I
RECEIPT OF THIRD PARTY FINANCING
With a view to reinforcing complementarities and coordination with other parties’
activities that are in line with the objectives and guiding principles of the Platform,
(other countries, International Financial Institutions, funds, foundations, private and
banking entities etc.) the Contributors’ Committee of a Fund may authorize Third Party
Financing in relation to that Fund.
Capitalised terms used in this Annex and not otherwise defined herein shall have the
meaning given to such terms in the Platform Rules to which this Annex is attached.

Article 1 Third Party Financing
Third Parties may contribute funds to a Fund under the Platform subject to the approval by the
Bank and to the unanimous approval by the Contributors’ Committee of the relevant Fund.
Once approved as eligible resources for the relevant Fund, Third Party Financing is subject to
the special terms and conditions set forth in this Annex.
The approval of Third Party Financing does not result in the Third Party acquiring the status
of Contributor and does not give the right to the Third Party concerned to be represented in
the Contributors’ Committee of the relevant Fund and to participate in its meetings, written
procedures or in any governance structure of the relevant Fund.
The Bank shall act as an intermediary with respect to Third Party Financing. In this respect,
Third Party Financing shall not be recognized as Contributions in the Fund’s financial
statements.

Article 2 Third Party Agreement
Subject to the approval of the Bank’s Governing Bodies and the Contributors’ Committee of
the relevant Fund, the Bank may sign, in its role of Administrator, an agreement with the
relevant Third Party (the “Third Party Agreement”) specifying the name of the Third Party
(including name of the contact person), nature of the Third Party Financing, applicable rules
and its use. The use of the Third Party Financing shall be in line with the general purposes of
the Platform and the related Fund, and for the operations approved as indicated in the Third
Party Agreement.

Article 3 Amount and Payment Modalities of Third Party Financing
The Third Party Agreement shall in principle include the total amount and payment modalities
of the Third Party Financing. When such elements are not included in the Third Party
Agreement at the time of the signature, the Contributors’ Committee of the relevant Fund shall
be separately informed about the precise amount and payment modalities of the Third Party
Financing under the Third Party Agreement, as soon as practically possible. Funds shall be
committed exclusively in euros.
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Article 4 Rules Applicable to Third Party Financing
Proposals for potential operations funded from the Third Party Financing shall be submitted
for approval to the Bank’s Governing Bodies and the Contributors’ Committee of the relevant
Fund shall be informed about the approved operations.
The Third Party Financing shall be governed by the terms and conditions specified in the Third
Party Agreement, including the use of such funds, reporting obligations, payment modalities,
visibility, dispute settlement.
Article 12 of the Platform Rules shall apply with respect to Third Party Financing.

Article 5 Bank Account for Third Party Financing
The Bank shall open a separate account in its accounting books for each Fund under which
Third Party Financing has been approved. This account shall be called “Fund [] – Financing
from Third Party” for the receipt of the Third Party Financing, the disbursement of the monies
and the Bank’s fees, and any potential remuneration as indicated in the Third Party
Agreement.
Article 7 of the Platform Rules shall apply with respect to Third Party Financing.

Article 6 Financial Reporting
The Bank shall provide financial reporting to substantiate the use of the Third Party Financing
in accordance with the Article 9 of the Platform Rules.

Article 7 Audit
Movements from the separate account opened for Third Party Financing may be subject to a
separate external audit in accordance with the provisions of the Article 10 of the Platform
Rules.

Article 8 General Reporting Obligations
The Bank shall ensure that the Contributors’ Committee of the relevant Fund is
comprehensively informed on an annual basis with respect to all operations and activities
financed from Third Party Financing.
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ANNEX II
ASSET MANAGEMENT GUIDELINES
Preamble
The assets constituting the Platform Outstanding Balance from time to time which are under
treasury management by the EIB (the “Platform’s Assets”) shall be managed in accordance
with the principles of sound financial management and following appropriate prudential rules
in accordance with the principles laid down in Section I below. These assets shall be invested
at the risk of the Contributors according to the guidelines as set out in Section II below. In this
document, “Unitary Fund” means the pooled investment portfolio established by the EIB by
the Deed Poll of 1 July 2009 as supplemented and amended from time to time and as defined
in the corresponding Information Memorandum.

Section I - Principles Relating to the Platform Outstanding Balance
1.

The EIB shall manage Platform’s Assets in accordance with the following principles:

(i)

The risk exposure taken on the Platform’s Assets shall be limited to the capital
invested and returns earned thereon.

(ii)

While executing transactions on behalf of the Platform, the EIB shall apply the same
standards of due diligence and care it normally applies when managing its own
treasury portfolios or its other mandates. While purchasing securities at any time,
either on the primary market or the secondary market, the EIB shall guarantee equal
treatment among the different portfolios under management. In this context, it shall
not purchase securities of the same issue at the same time on more advantageous
conditions for its own account or for the account of any other portfolio under
management.

(iii)

Management of the assets shall be based on the best practice of the asset
management industry and on the traditional prudential rules applied in financial
activities. Management shall comply with the risk limitations set out under these Asset
Management Guidelines. Particular care shall need to be taken to ensure that the
managed assets provide sufficient liquidity in relation to the commitments to which the
assets must respond, while still optimizing the return that is compatible with
maintaining a high-degree of security and stability over long-term.

(iv)

The EIB shall not be authorized to enter into speculative transactions or to borrow from
the market to cover any liquidity gap. Unforeseen cash payments that are not
sufficiently covered by cash holdings shall be covered adequately by the sale of
assets. Reverse repo and collateralised securities lending transactions are authorised
at the discretion of the EIB subject to the limitations set out in these Asset
Management Guidelines.

(v)

A performance index, taken as a benchmark shall be defined by the EIB and shall be
in line with the existing benchmark used for other third-party portfolios.

(vi)

All investments need to respect the limits set out hereto.

(vii)

In accordance with the operational cash flow forecast, the EIB shall take the necessary
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measures to manage the placement of the Platform’s Assets in order to execute all
payments in a timely manner.
(viii)

Securities transactions shall be based on the principle of “delivery versus payment”;
delivery and payment to clearing systems are authorized.

(ix)

The sale of assets is authorized, among others, if the securities no longer correspond
to the criteria set out hereto or with a view to balancing the maturity profile or
enhancing overall portfolio performance.

(x)

The EIB shall regularly supervise the continuous respect of the limits set out hereto.

2.

Funds’ Assets may be invested in EUR. Hedging instruments may be considered if
relevant and cost-efficient.

Section II: Guidelines
The EIB shall manage the Funds’ Assets in accordance with the principles set out in Section
I above.

1.

Portfolio structure

The portfolio maturity structure shall reflect the projected cash flows from the Platform / Funds.
Sufficient assets shall be placed in monetary assets to cover the short term (less than one
year) outflows, at a proportion to be fixed in the annual investment strategy.
1.1.

The remaining assets may be allocated to medium and long term instruments, with a
maximum remaining maturity of 10 years and six months from the payment date
(medium and long-term portfolio).

1.2.

Should the requirements of efficient portfolio management or some other grounded
reasons require so and/or if the portfolio of asset management is smaller than EUR
100 million the EIB may allocate more or all of the assets in the units of the Unitary
Fund. The EIB may in any case temporarily allocate more or all of the assets in the
units of the Unitary Fund pending investment of the relevant part of the assets to the
medium and long term instruments.

2.

Types of investment

The monetary assets may comprise units in the Unitary Fund, and other short term instruments
with maturities up to 397 days at value date including fixed rate bonds (with such remaining
maturity) and floating rate notes of up to 2 years of remaining maturity. It is understood that
the Unitary Fund shall constitute the preferred investment option for the monetary assets in
EUR. In case of unsecured bank deposits, the time to maturity should not exceed 95 days at
value date. Considering the portion of the monetary assets invested in unsecured bank
deposits, due consideration should be given to prevailing market conditions and risks. The
remaining assets may include fixed rate bonds with remaining maturity longer than 397 days
and floating rate bonds with more than 2 years of remaining maturity.
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3.

Limits

Qualifying ratings shall be the ratings issued by Fitch, Moody's or Standard & Poor's.
The rating criteria refer to Moody's "or equivalent". In case of split ratings, the second best
rating is considered for assessing whether the rating criteria are met.
In case where only one rating is available, it shall be applied.
In case where there are 2 or more equivalent ratings, they shall be considered as ranked in a
strict total order17.
.
The equivalents of Moody's ratings are the following:
Moody's

Standard & Poor's

Fitch

Aaa

AAA

AAA

Aal

AA+

AA+

Aa2

AA

AA

Aa3

AA-

AA-

Long term

Al

A+

A+

A2

A

A

A3

A-

A-

Baal

BBB+

BBB+

Baa2

BBB

BBB

Baa3

BBB-

BBB-

P-1

A-1

Fl

(P-1)

A-1+

Fl+

P-2

A-2

F-2

Short term

3.1

Criteria for the Bank's Unitary Fund, short-term money market funds, deposits,
including collateralised deposits, reverse repos:

3.1.1

The EIB Unitary Fund operating and managed in accordance with the Deed Poll and
its information memorandum, shall be eligible. Up to 100% of the assets allocated to
the monetary assets held in EUR may be invested in the EIB Unitary Fund. The
concentration limits do not apply to the Unitary Fund.

3.1.2

The banks authorised to receive term deposits shall be rated at least P-1 short-term
Moody's or equivalent. In case of reverse repos or collateralised deposits, the required
rating shall be at least P-2 short-term Moody's or equivalent. In case of term deposits
with non-rated central banks and national debt management agencies, the rating of
the respective sovereign shall apply. Deposits with Bank for International Settlements
shall be authorised.

17

A<B<C, e.g. AAA (1st), Aaa (2nd), AA+ (3rd).
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3.1.3

The ceiling of authorised investments with banks referred to in 3.1.2 is fixed at 5% of
the banks' own funds18, capped at EUR 50 million per counterparty provided that the
counterparty is rated at least Aa2 long-term Moody's or equivalent and
EUR 25 million for counterparties rated below Aa2 long-term Moody's or
equivalent. Should the nominal size of the total portfolio exceed EUR 1 billion,
increased caps of respectively EUR 100 million and EUR 50 million shall apply. Should
the nominal size of the total portfolio exceed EUR 2 billion, increased caps of
respectively EUR 150 million and EUR 75 million shall apply. In case of collateralised
deposits the limit utilisation rate of the investment may be reduced to 20% and the
required rating to P-2, provided that collateral haircuts are applied in accordance with
the EIB's practices applying to its own treasury assets.

3.2

Criteria for securities investments:

3.2.1

Short-term securities (remaining term to maturity from acquisition settlement date: less
than 397 days)

3.2.1.1 Purchases of long-term and medium-term bonds with less than 397 days to run must
comply with the conditions applicable to medium-term and long-term bonds described
in 3.2.2 and respect the limits set out therein.
3.2.1.2 For short-term securities, purchases are not authorised unless one of the following
conditions is satisfied:

3.2.2

•

instruments (certificates, T-bills etc.) are issued by states or institutions
satisfying the definition set out in 3.2.2;

•

instruments are issued by authorised banks referred to in 3.1.3 and within the
limits set out in 3.1.3;

•

instruments are issued by non-credit institutions when the issuer or issuance
program complies with the criteria set out in 3.1.3 and the eligibility criteria set
out in 3.1.3 mutatis mutandis.

Long- and medium-term securities (remaining term to maturity from acquisition
settlement date: 397 days or more)

3.2.2.1 In all cases, the EIB shall invest in bonds which are expected to provide a sufficient
degree of liquidity.
3.2.2.2 The long and medium term investments must consist of:

•

bonds issued or guaranteed by European Union or Euratom with long term
rating according to the table below;

•

bonds issued or guaranteed by a Member State of the EU with a long term
rating according to the table below:

The bank's own funds taken into account shall be the latest figures obtained from the annual audited balance
sheet published. For Central Banks, national debt management agencies, and the BIS the cap related to own fund
shall not apply.
18
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Applicable rating
(Moody’s or equivalent)

Nominal
Portfolio Size <=
EUR 1bn
100
50
25
10

Aaa-Aa2
Aa3-A3
Baa1
Baa2-Baa3

3.3

Maximum amount per issuer or guarantor in EUR millions
Nominal
Portfolio Size <=
EUR 2bn
250
125
50
25

Nominal
Portfolio Size >
EUR 2bn
400
200
80
40

•

bonds issued or guaranteed by other supranational institutions in which
Member States of the EU have a participation or by sovereigns that are not
Member States of the EU, provided that such institutions or countries have a
minimum long term rating of Aa2 Moody's or equivalent, for a maximum
amount of EUR 80 million per issuer or guarantor of the obligations. This
amount shall be increased to EUR 200 million, should the nominal size of the
total portfolio exceed EUR 1 billion, and to EUR 300 million, should the
nominal size of the total portfolio exceed EUR 2 billion;

•

bonds issued by other legal entities with a long-term rating from Aaa to Aa3
Moody's or equivalent, for a maximum amount of EUR 35 million per issuer,
and in case of a long-term rating from Al to A3 Moody's or equivalent, for a
maximum amount of EUR 20 million per issuer. Should the nominal size of the
total portfolio exceed EUR 1 billion, increased maximum amounts of
respectively EUR 75 million and EUR 35 million shall apply. Should the
nominal size of the total portfolio exceed EUR 2 billion, increased maximum
amounts of respectively EUR 125 million and EUR 60 million shall apply;



the EIB and the Contributors may agree on further rating/maturity limits.

Applicable Rating

Securities should be rated at least by one of the rating agencies Standard and Poor's, Fitch or
Moody's. In the absence of all bond/issue ratings, the respective issuer ratings (in case of
guaranteed positions the guarantor ratings) shall be considered.
Loss of required rating
In case of a loss of required rating, the EIB shall endeavor to replace the relevant assets in
the portfolio by other assets of adequate quality respecting the relevant limits. Alternatively,
the EIB may analyze, among other factors, the remaining maturity of the asset and the
probability of repayment at scheduled maturity, and as a result of this analysis decide to keep
such assets.
Member State securities (including securities guaranteed by Member States) may be kept in
an event of loss of required rating(s).
3.4

Concentration limits

3.4.1

The total exposure to the same issuer or counterparty (consolidated at the TOP parent
level) shall not exceed 10% (in the case of Member States, 20%) of the total amount
of that portfolio.
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3.4.2

Should the total amount of assets in the portfolio be lower than EUR 100 million, the
limit in 3.4.1. shall not apply. In this case however, a maximum exposure to any single
issuer or counterparty should not exceed EUR 20 million.

3.4.3

The total investment in an issue must not exceed 10% of the total nominal outstanding
amount of the issue.

4.

Securities lending and repos

The EIB is authorised, but is not under any obligation, to enter into reverse repo or
collateralised securities lending operations with leading financial institutions complying with
the criteria laid down for short-term investments under 3.1.2 and 3.1.3 above and with
securities clearing companies.
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Annex 2
Terms and Conditions of the Liquidity Facility
These Terms and Conditions shall form an integral part of the Contribution Agreement between each
contributor (in these Terms and Conditions the “Borrower”) and the European Investment Bank (in
these Terms and Conditions the “Lender”).
IT IS AGREED as follows:
I.

The Facility

The Borrower has requested the Lender to make available an uncollateralised credit facility (the
“Facility”), the proceeds of which shall be used for the purposes of payments under the first demand
guarantee (the “First Demand Guarantee”) entered into by the Borrower together with other guarantors
in the context of the EU COVID-19 Guarantee Fund (the “Fund”).
The Borrower has entered into a contribution agreement (the “Contribution Agreement”) to make
contributions (“Contributions”) to the Fund. The Facility shall be used to make Advances to the
Borrower in the event that a Demand under its First Demand Guarantee will not be funded by Upfront
Payments or cash contributions to the Fund.
Capitalised terms which are defined in the First Demand Guarantee and the Contribution Agreement
shall unless otherwise defined bear the same meaning in these Terms and Conditions.
II.

Total amount of the Facility - Use of the proceeds

A.

The total principal amount of the Facility for each Contributor shall be its Adjusted Key
Percentage of EUR 7,500,000,000 (seven billion and five hundred million euro) (the resulting
amount being the Contributor’s “Facility Amount”). The aggregate total principal amount of all
Facilities shall be equal to the aggregate of the Facility Amounts for all Contributors (the
“Aggregate Facilities Amount”).

B.

The Borrower agrees to use the proceeds of the Facility solely for the purposes of financing
payments under the First Demand Guarantee.

III.

Availability

A.

The Facility will be available in one or more advances (each an “Advance” and together the
“Advances”) until the earlier of (i) the date on which the Fund is terminated in accordance with
Article 11 of the Platform Rules and (ii) 30 April 2038 (the “Availability Period”).

B.

At any time prior to the expiry of the Availability Period if the credit balance on the Dedicated
Register of the Borrower on any Business Day is insufficient to discharge in full the portion of a
Demand to be paid by the Borrower then the Lender shall finance the Borrower's obligations in
relation to such Demand or such amounts by making an Advance to the Borrower for the
Advance Period.
“Advance Period” means, in relation to an Advance, the period commencing on its utilisation
date (its “Advance Date”) and ending on the Advance Repayment Date.
“Advance Repayment Date” means a Payment Date under the Contribution Agreement after
the Advance Date of the relevant Advance and means:
(a)

for an Advance in relation to which the Advance Date falls between 31 December in
year n-1 (inclusive) and 30 March in year n (inclusive), 15 June in year n;

(b)

for an Advance in relation to which the Advance Date falls between 31 March in year
n (inclusive) and 29 June in year n (inclusive), 15 September in year n;

86

293

Prop. 2019/20:181
Bilaga 9
(c)

for an Advance in relation to which the Advance Date falls between 30 June in year n
(inclusive) and 29 September in year n (inclusive), 15 December in year n; and

(d)

for an Advance in relation to which the Advance Date falls between 30 September in
year n (inclusive) and 30 December in year n (inclusive), 15 March in year n+1.

If an Advance Repayment Date would be a day that is not a TARGET2 Business Day, the
Advance Repayment Date shall instead be the following day that is a TARGET2 Business
Day.
Borrower shall not repay an Advance prior to the applicable Advance Repayment Date except
with the prior agreement of the Lender
C.
IV.
A.

B.

All amounts due hereunder must, if not repaid earlier pursuant to another provision of these
Terms and Conditions, be repaid by 15 September 2038.
Interest Rate
Interest on each Advance shall be payable on the Advance Repayment Date of such Advance
at the rate of the EURIBOR for the Advance Period plus the aggregate of: (i) a spread (which
may be positive or negative) calculated following the Lender's standard pricing methodology
for recovering its cost of funding on the capital markets; and (ii) a mark-up in respect of its
administrative costs of five basis points (0.05%) per annum (the “Applicable Rate”). If the
Applicable Rate is a negative number, it shall be deemed to be zero.
“EURIBOR” means:
(i) in respect of a relevant period of less than one month, the Screen Rate (as defined below) for
a term of one month;
(ii) in respect of a relevant period of one or more months for which a Screen Rate is available, the
applicable Screen Rate for a term for the corresponding number of months; and
(iii) in respect of a relevant period of more than one month for which a Screen Rate is not available,
the rate resulting from a linear interpolation by reference to two Screen Rates, one of which is
applicable for a period next shorter and the other for a period next longer than the length of the
relevant period,
(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the
“Representative Period”).
For the purposes of paragraphs (ii) and (iii) above:
(i)

“available” means the rates, for given maturities, that are calculated and published by
Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), or such other service provider selected by the
European Money Markets Institute (EMMI), or any successor to that function of EMMI,
as determined by the Bank; and

(ii)

“Screen Rate” means the rate of interest for deposits in EUR for the relevant period as
published at 11h00, Brussels time, or at a later time acceptable to the Bank on the day
(the “Reset Date”) which falls 2 (two) relevant Business Days prior to the first day of
the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing
which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

All percentages resulting from any calculations referred to in this Clause will be rounded, if
necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with halves being
rounded up.
If EURIBOR is not published in respect of a day for which it is required, then the Bank shall
replace it with another benchmark rate and make any appropriate adjustment to the spread,
day-count fraction, quotation date(s) and/or calculation period which it will determine in good
faith and in a commercially reasonable manner.
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If any of the provisions of this Clause become inconsistent with provisions adopted under the
aegis of EMMI and EURIBOR ACI (or any successor to that function of EMMI and EURIBOR
ACI as determined by the Lender) in respect of EURIBOR the Lender may by notice to the
Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.
If the Screen rate becomes permanently unavailable, the Euribor replacement rate will be the
rate (inclusive of any spreads or adjustments) formally recommended by (i) the working group
on euro risk-free rates established by the European Central Bank (ECB), the Financial Services
and Markets Authority (FSMA), the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the
European Commission, or (ii) the European Money Market Institute, as the administrator of
EURIBOR, or (iii) the competent authority responsible under Regulation (EU) 2016/1011 for
supervising the European Money Market Institute, as the administrator of the EURIBOR, or (iv)
the national competent authorities designated under Regulation (EU) 2016/1011, or (iv) the
European Central Bank.
If no Screen Rate and/or the Euribor replacement rate is available as provided above,
EURIBOR shall be the rate (expressed as a percentage rate per annum) which is determined
by the Bank to be the all-inclusive cost to the Bank for the funding of the relevant Advance or
amount based upon the then applicable internally generated Bank reference rate or an
alternative rate determination method reasonably determined by the Bank.
C.

All interest shall be calculated on the basis of a 360 day year and actual days elapsed.

D.

If any amount under this Agreement is not paid on the date it is due then such unpaid amount
shall bear interest at the daily rate of €STR plus a spread of two per cent (2%) per annum
floored at zero calculated on a daily basis which interest shall accrue from the date when
payment was due until the date of actual payment of such unpaid amount. For this purpose
€STR means the euro short-term rate administered by the European Central Bank (or any other
person which takes over the administration of that rate) displayed (before any correction,
recalculation or republication by the administrator) on page EUROSTR of the Thomson Reuters
screen (or any replacement Thomson Reuters page which displays that rate).

E.

For the avoidance of doubt, interest on each Advance shall be payable on the Advance
Repayment Date. Interest accrued on each Advance shall not be debited from the Dedicated
Register or financed through a new Advance but shall be paid in cleared cash on each
Payment Date, except to the extent that it has been paid in accordance with the allocation
rules and orders of priority of the Fund.

V.

Illegality
The Lender may notify the Borrower if it believes it is or will be acting illegally in relation to
these Terms and Conditions. The illegality may relate to the performance of the Lender’s
obligations or the maintenance of these Terms and Conditions, the Facility and, or any or all
of the Advances.
If the Lender delivers such notice of illegality, the Facility will be cancelled three (3) Business
Days following the date of delivery of the notice to the Borrower. If the Lender certifies that,
because of a legal requirement, a change of the applicable laws or regulations, or the
interpretation of these rules or because of a new decision made by any relevant authority,
applicable to the Lender, any Advance must be repaid before the relevant Advance
Repayment Date, the Borrower agrees to repay it on the date specified by the Lender, which
shall not be earlier than fifteen (15) Business Days from the date of such notice, together with
the accrued interest and fees due hereunder until the actual repayment date.

VI.

Reporting
The Lender shall provide quarterly statements of the outstanding balance and accrued
interest under the Facility and the final maturity dates, within fifteen (15) Business Days after
the end of each quarter.
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