
 

 

Stockholm 11 maj 2021 

Finansdepartementet 

 

 

 

 

 

 

  

Hemställan om ändring avseende koncerninterna hyreskostnader i 

Förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – 

april 2021  

 
Bakgrund 

Av 14 § p. 5 § i Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – april 2021 framgår att 

som fasta kostnader räknas inte kostnader som ”motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma 

koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)”.  

Av Finansdepartementets promemoria Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på 

grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2) framgår på s. 52 att ”För att undvika att samma kostnader 

utgör underlag för stöd flera gånger bör kostnader inte vara stödberättigande om de motsvaras av en 

intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § 

årsredovisningslagen (1995:1554). Detta innebär exempelvis att ränta på lån eller hyra för tillgångar 

som slussats i flera led inom koncernen inte ska beaktas med undantag för sådan ränta eller hyra som 

betalas till någon utanför koncerngemenskapen.” 

FAR har i sitt remissvar avseende Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 lyft att FAR 

ansåg att denna regel slår fel i ett flertal fall och skapar en märklig orättvisa. FAR rekommenderade 

därför regeringen att se över regeln.  

 

FAR:s förslag 

FAR har nu uppmärksammats på att fasta kostnader i form av internt inom en koncern debiterade 

hyreskostnader inte av Skatteverket och domstolar ses som en fast kostnad som berättigar till stöd 

enligt Lagen om omställningsstöd, om inte hyreskostnaden erlagts direkt till extern hyresvärd. Såsom 

FAR framförde i remissvaret kan formuleringen i 14 §p. 5 och kommentaren till denna paragraf 

uppfattas på det viset.   

Detta förhållande missgynnar företag i koncerner där respektive bolags lokaler hyrs av ett av 

koncernbolagen från extern hyresvärd varefter kostnaden fördelas mellan bolagen genom intern 
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fakturering. Detta kan i grunden inte vara avsikten, och såsom framgår i avsnitt 3.5 av ovan nämnda 

promemoria är en grundläggande utgångspunkt vid utformningen av stödet att regelverket i största 

möjliga mån ska vara neutralt, dvs. oberoende av om verksamheten organiserats i en enda juridisk 

person eller i flera koncernföretag. 

Mot denna bakgrund hemställer FAR om att lydelsen i nämnda paragraf ändras så att innebörden i 

stycket ovan avspeglas i paragrafen. Denna innebörd ska även kunna tillämpas retroaktivt i 

förekommande fall genom ansökan om ”tillägg” till tidigare ansökningar där stöd har beviljats, men 

med för lågt belopp. En sådan hantering bör i förekommande fall enklast kunna ske manuellt hos 

Skatteverket. 

Motsvarande principiella frågeställning synes ha behandlats och lösts i de nu föreslagna reglerna om 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under 2021 (Fi 2020/04897). Regleringen 

vad avser skattereduktionen skulle kunna tillämpas som förebild även för hyreskostnader. 

En annan möjlig väg att nå ökad rättvisa och träffsäkerhet i 14 § p. 5 skulle kunna vara att där 

uttryckligen medge att som fast kostnad får räknas hyreskostnad som erlagts inom koncern om avtal 

om andrahandsuthyrning finns mellan bolagen och det kan visas att avtalet vilar på marknadsmässig 

grund. I kravet att detta ska kunna visas av bolaget för att lätt kunna intygas, när sådant krav ställs, får 

anses ligga att avtalet ska vara skriftligt. 

FAR finns till hands för att vid möte diskutera detaljer i utformningen av en ny lydelse. 

 

FAR 

 
Karin Apelman 

Generalsekreterare och VD FAR 


