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Frågan om utdelning i samband med stöd vid 
korttidsarbete  

Tillvä xtverket här mottägit frä gor frä n fo retäg kring mo jligheten ätt ge utdelning eller 
ännän typ äv vä rdeo verfo ring, sä som koncernbidräg. Myndigheten här ä ven mottägit 
frä gor frä n fä mänsfo retäg som tär utdelning istä llet fo r lo n och hur dettä fo rhä ller sig till 
rä tten ätt fä  sto d vid korttidsärbete. Myndigheten här dä rfo r gett en extern pärt i 
uppdräg ätt änälyserä dessä frä gor.  
 
Slutsätsernä äv dennä externä änälys främgä r nedän.  
 
Syftet med stödet och aktivitetskrav på arbetsgivaren 
Syftet med korttidssto d ä r ätt ge ärbetsgivären bä ttre fo rutsä ttningär ätt klärä de 
pä frestningär som kän uppstä  mot bäkgrund äv virusutbrottet. Det stä lls kräv om 
tillfä lligä och ällvärligä svä righeter som orsäkäts äv nä got fo rhä llände utänfo r 
ärbetsgivärens kontroll. De ekonomiskä svä righeternä skä inte hä värit mo jligä ätt 
undvikä eller lindrä. Det fo religger ett s.k. äktivitetskräv pä  ärbetsgivären, dvs. dennä 
skä fo rso kä undvikä ätt fo rsä ttäs i ekonomisk svä righet med de medel som finns 
(rimlighetsbedo mning).   
 
Bedömning av möjlighet till utdelning och andra typer av värdeöverföringar 
Utdelning och ändrä typer äv vä rdeo verfo ringär stä r i strid med syftet med lägen och 
bo r inte ske i sämbänd med ätt ett fo retäg erhä ller korttidssto d. Dennä bedo mning ä r 
enhetlig oävsett typ äv vä rdeo verfo ring. Bedo mningen skä go räs fo r värje enskild 
ärbetsgiväre (sto dmottägären). Det hä r innebä r ä ven ätt boläg som ingä r i en 
koncernstruktur bedo ms vär fo r sig.  
 
Fåmansföretag 
Läg om sto d vid korttidsärbete gä ller fo r ärbetsgiväre som ä r juridiskä personer eller 
som ä r fysiskä personer och bedriver nä ringsverksämhet. Presumtionen ä r ätt 
utdelningär eller ändrä vä rdeo verfo ringär inte ä r tillä tnä sämtidigt som ett fo retäg 
uppbä r sto d. Dettä gä ller oävsett fo retägets storlek. Fo r ätt fä  till ett undäntäg fo r 
fä mänsboläg, som tär ut utdelning istä llet fo r, eller jä mte sedvänlig lo n, krä vs 
lägä ndring.  
 
Relevant tid att kontrollera värdeöverföring  
Fo r ätt regleringen i lägen inte skä kunnä kringgä s älltfo r lä ttvindigt krä vs ätt en lä ngre 
period täs i beäktände; sä vä l fo re som efter sto det. Bedo mningen ä r ätt dennä bo r utgä  
frä n sto dperioden men sämtidigt kunnä tä i beäktände helä rä kenskäpsä ret fo r ätt 
kontrollerä ätt sto det inte uppenbärligen missbrukäts genom t.ex. vä rdeo verfo ringär 
sträx innän och efter sto dperioden.  
 
Tillvä xtverket änser ätt fo re den 16 märs kunde inte vidden och effekternä äv den kris 
som vi nu befinner oss i fo rutses. Dä rfo r änser Tillvä xtverket ätt beslutäde utdelningär 
och vä rdeo verfo ringär fo re den 16 märs kän änses fo rsvärbärä.  
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Bevisbördan 
En bedo mning äv fo rutsä ttningärnä fo r sto d mä ste go räs i värje enskilt fäll. Utdelningär 
eller ändrä vä rdeo verfo ringär (utbetälningär frä n boläget/ärbetsgivären) under 
sto dperioden eller i nä rä sämbänd med dennä innebä r ätt det fo religger en presumtion 
fo r ätt det inte fo religger sä dänä ällvärligä ekonomiskä svä righeter hos fo retäget fo r ätt 
en sto dä tgä rd skulle värä berä ttigäd. Det ä r dä  upp till boläget ifrä gä ätt visä ätt 
fo rutsä ttningär fo r sto d fo religger.   
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