YTTRANDE
2020-09-21
Fi2020/03582/S2

Finansdepartementet

Promemorian ”Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli
2020”
Famna, Forum, Giva Sverige, KFO och IDEA har valt att göra ett gemensamt yttrande över
Promemorian.
Undertecknande organisationer har tidigare uttryckt i ett gemensamt yttrande till promemorian
”Omställningsstöd till företag som fått minskad ersättning på grund av coronaviruset"
(Fi2020/02322/S2) att det trots inkluderingen av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund i det
omställningsstöd som presenterades i maj, återstod ett antal problem. Promemorian utgick då
liksom nu från näringslivet och dess associationsformer. Problemen vad gäller både beräkning av
stödet och begreppen koncern och nettoomsättning kvarstår i den nu aktuella promemorian
”Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020” (Fi2020/03582/S2).
Vi vill därför återigen understryka att även om det är bra att civilsamhällets organisationsformer
inkluderas i förslaget är detta inte ett stöd som är anpassat för eller utgår från civilsamhällets
förutsättningar. Därav följer att det inte fungerar för civilsamhällets många arbetsgivare. Under
sensommaren genomförde Famna och Giva Sverige medlemsenkäter där 99 % av de medverkande
uppgav att de inte hade ansökt om omställningsstöd för april. 76 % av dessa hade inte kunnat
ansöka eftersom de inte omfattades av kraven. Anledningarna till att de inte omfattades är tydligt
kopplade till de synpunkter som framfördes i vårt tidigare remissvar ”Omställningsstöd till företag
som fått minskad ersättning på grund av coronaviruset" (Fi2020/02322/S2).
Omställningsstödet har visat sig vara av mindre betydelse som stöd för ideella organisationer vilket
åter aktualiserar att ett särskilt utformat stöd för civilsamhället krävs.
Vi vill därför ännu en gång framföra de synpunkter vi anser begränsar möjligheterna för
civilsamhällets organisationer att ta del av omställningsstödet.
Begreppet koncern
Begreppet koncern definieras i enlighet med Årsredovisningslagen 1995:1554. Det är rimligt tydligt
vad som gäller företag, men det anger inte vad som är att förstå som en koncern när det gäller
trossamfund eller ideella föreningar. Det är av största vikt att ideella föreningar och trossamfund
som omfattar flera juridiska personer kan söka omställningsstödet som en enhet.
Det måste därför klargöras om relationen mellan självständiga lokalföreningar, distrikt och en
nationell nivå i en folkrörelse i detta sammanhang kan klassas som en koncern.

Många riksorganisationer har självständiga lokalavdelningar som var och en för sig har intäkter av
olika slag för att kunna bedriva sin verksamhet. Exempelvis har Röda Korset 680 lokalföreningar,
varav 245 har secondhandbutiker. Av de 680 lokalföreningarna är 120 arbetsgivare. Svenska
Scoutförbundet har ca 1 100 scoutkårer anslutna. KFUM har drygt 150 lokalföreningar som bedriver
ungdomsverksamhet osv. Sammantaget har dessa ideella föreningar stora inkomsttapp som akut
och för lång tid framöver drabbar verksamheterna. Dock är det inte självklart att många av dem var
och en för sig når upp till nivån 250 000 kronor i omsättning föregående räkenskapsår. Eftersom de
inte är koncerner konsoliderar inte riksorganisationerna deras räkenskaper.
Minimigränsen på 250 000 kr
Att minimigränsen är satt till 250 000 kronor är rimligt för att skilja näringsverksamhet från
hobbyverksamhet eller bisyssla. Inom civilsamhället finns dock små föreningar med en omsättning
på 250 000 kronor som kan driva verksamhet som engagerar hundratals medlemmar eller volontärer
och som i sin tur gör skillnad för tusentals människor som föreningen arbetar för och ofta
tillsammans med. Dessa ges i den nuvarande utformningen inte möjlighet att söka omställningsstöd
och riskerar att inte kunna fortsätta sin verksamhet.
En näraliggande åtgärd för att inkludera dessa föreningar i omställningsstödet skulle kunna vara att
sänka beloppsgränsen. Vi föreslår emellertid en mer rationell hantering av detta (särskilt för
Skatteverket som ska handlägga ansökningarna):
 Varje riksorganisation/moderförening gör en enda sammanställd ansökan till Skatteverket,
baserad på alla de lokalföreningars omsättningstapp som överstiger 30 % av nivån under den
relevanta jämförelseperioden (samma nivå som promemorians förslag). När ansökan
beviljats fördelar moderföreningen/riksorganisationen ut medlen till de lokalföreningar som
är berättigade till stöd.
Begreppet nettoomsättning
Fortfarande saknas så vitt vi kan se relevant definition av nettoomsättning som går att tillämpa på
ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Sådan nettoomsättning som utgör
näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) är allt för begränsad. Med
denna utformning är det endast de delar som kan hänföras till försäljning av varor och tjänster som
ska räknas in i omsättningen. Detta omfattar t ex upphandlad verksamhet från regioner och
kommuner, café och restaurangverksamhet, second hand-försäljning, försäljning av andra varor och
produkter, deltagaravgifter och reklam- och sponsorintäkter.
Till skillnad från företag har civilsamhällets organisationer flera olika slags intäktsströmmar i form av
t ex medlemsavgifter, gåvor och bidrag, men även kapitalinkomster, vilka har stor betydelse för
många organisationer. Dessa intäkter omfattas inte av det liggande förslaget och vi ser därför ett
stort behov av ett särskilt anpassat stöd för att hantera tapp i dessa intäkter. Vi vill här hänvisa till
det förslag som överlämnades till Amanda Lind 2020-04-24 om ett särskilt stöd för civilsamhället.
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