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Angående promemorian Nedstängningsstöd
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
Ekobrottsmyndigheten har inget att erinra mot förslaget men vill anföra följande.
Till skillnad mot de omställningsstöd som tidigare har beslutats omfattar detta stöd även
ersättning för lönekostnader. Sedan tidigare finns ett särskilt stöd enligt lagen (2013:980) om
stöd vid korttidsarbete. Av det remitterade förslaget framgår att när ett företag ansöker om
förstärkt omställningsstöd ska avdrag göras för belopp som företaget har fått eller kommer att
få som preliminärt stöd enligt lagen om korttidsstöd och även för andra särskilt nämnda stöd
för lönekostnader med anledning av Covid 19. Ekobrottsmyndigheten bedömer att det finns
risk för att avsiktliga och oavsiktliga fel uppstår i samband med ansökan av det nu föreslagna
förstärkta stödet och att dubbla stöd därmed kan komma att betalas ut. Vid kontakter med
Skatteverket har framkommit att kontrollmöjligheterna är begränsade och tämligen
komplicerade.
Ekobrottsmyndigheten har redan erhållit en mängd brottsanmälningar som avser misstanke
om brott i samband med ansökningar om de befintliga omställningsstöden. Den absoluta
merparten av dessa anmälningar avser företag som inte har haft revisorsintyg då det ansökta
beloppet understigit 100 000 kronor, vilket är gränsen för att intyg från revisor krävs. Någon
extern aktör som intygat riktigheten i ansökningen har således inte funnits. Ett sätt att
motverka den ovan påtalade risken är att kräva intyg från en extern aktör - en revisor eller en
auktoriserad redovisningskonsult - även för företag som ansöker om stöd som inte uppgår till
100 000 kronor och att företagen sedermera kan få ersättning för kostnaden i form av stöd för
administrativa kostnader.
Till skillnad mot brott i samband med stöd för korttidsarbete, som utgör bedrägeri enligt 9
kap. 1 och 3 §§ brottsbalken, omfattas omställningsstödsbrott enligt 35-37 §§ lagen
(2020:548) om omställningsstöd inte av revisorers anmälningsplikt enligt 9 kap. 42-44 §§
aktiebolagslagen (2005:551). Det är enligt Ekobrottsmyndigheten angeläget att revisorer
anmäler även omställningsstödsbrott, vilket bör framgå av aktiebolagslagen.
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Förslaget kan vid en nedstängning leda till ett ökat antal brottsutredningar.
Ekobrottsmyndigheten ser redan nu ett ökande inflöde av anmälningar om
omställningsstödsbrott och vill därför framhålla vikten av den budgetförstärkning som
myndigheten äskat i budgetunderlaget för 2022-2024.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har biträdande rättschefen Birgitta Resenius deltagit. Strategiske ekorevisorn
Henrik Lundin har varit föredragande.

Monica Rodrigo
Henrik Lundin

Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till
ulf.olovsson@regeringskansliet.se
ju.a@regeringskansliet.se

