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YRKANDEN M.M.
FLOWPole AB yrkar att bolaget ska beviljas det aktuella omställningsstödet
och för fram i huvudsak följande. Beslutet om återbetalning av aktieägartillskott återkallades på en extrastämma den 25 juni 2020. Vid tidpunkten
för årsstämman den 28 april 2020 hade inte den aktuella förordningen trätt i
kraft. Den trädde i kraft först den 19 oktober 2020. Det strider därmed mot
ett grundläggande retroaktivitetsförbud att tillämpa förordningen. Det fanns
tidigare inte några klara regler som kunde ge vägledning. Så fort bolaget
fick kännedom om förordningen återkallades beslutet.
Utbetalningar som inte liknar aktieutdelningar bör inte utesluta möjligheten
till stöd från det allmänna. Beslutet den 28 april 2020 om delvis
återbetalning av aktieägartillskott till moderbolaget fattades i syfte att
utjämna resultatet inom koncernen. Som framgår av moderbolagets
årsredovisning redovisade moderbolaget en förlust 2019 och det har även
gått med förlust 2015-2018. Den genomförda överföringen i form av
återbetalning av aktieägartillskott kan inte liknas med en aktieutdelning utan
kan jämställas med ett koncernbidrag eller återbetalning av lån.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar
upp målet till omedelbart avgörande.
Det som bolaget har fört fram och det som i övrigt framgår av utredningen
ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan bedömning än den
som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

CatharmaT/indqvist
kammarrättsråd'/
ordförande

Karin Nilsson Edin
kammarrättsråd
referent

Hedvig Holtström
tf. assessor

Fanny von Schinkel
föredragande jurist
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FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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YRKANDEN

FLOWPole AB (bolaget) yrkar att omställningsstöd ska beviljas och anför i
huvudsak följande. Det fanns aldrig någon avsikt att dela ut några pengar till
enskilda ägare. Styrelsen ville göra vad man kunde för att säkra både moderbokgets och dotterbolagets överlevnad. Eftersom moderbolaget hade redovisat en förlust från tidigare år beslutades att en del av vinsten från dotterbolaget skulle flyttas till moderbolaget. Avsikten var att detta skulle ske
genom koncernbidrag. Reglerna kring vinstdisponering samt stöd och bidrag
var ännu otydliga. Det fanns dessutom ett redan ingånget avtal angående
återbetalning av ett aktieägartillskott från 2019. Styrelsen valde därför på
bolagsstämma att följa detta avtal och göra en delåterbetalning av aktieägartillskottet. Det fanns vid denna tidpunkt inte någon tydlig information att
detta skulle orsaka negativa konsekvenser för bolagets rätt till stöd och
bidrag baserat på hur denna värdeöverföring rubricerades. När ytterligare
information presenterades från regering och riksdag beslutade bolaget på en
extra bolagstämma att återkalla beslutet om återbetalning av aktieägartillskott. Om tydlig information hade funnits i april 2020 hade beslutet aldrig
fattats. Beslutet hade inte något skatterättslig! syfte utan togs endast med
förhoppning om att säkerställa och underlätta för båda verksamheterna
under 2020. Skillnaden mellan den skatterättsliga och den bolagsrättsliga
innebörden av rubriceringen av koncernbidrag är större än vad vi i april
kunde hitta information om. Bokget valde att stärka koncernen genom att
fördela vinstresultat från dotterbolaget på det sätt som bokget ansåg skulle
gå att ändra vid behov, vilket också gjordes i juni 2020, i god tid för att
hinna avsluta och skicka in båda bokgens årsredovisningar för 2019. Enligt
ABL och andra aktuella lagar och förordningar är det inte tydligt att återbetalning av aktieägartillskott likställs med vinstutdelning. Bolaget bifogar
läkarintyg avseende bolagets företrädare.
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Skatteverket anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott är enligt civilrättsliga regler en utdelning. Ett senare återkallande av ett beslut om utdelning förändrar inte det
faktum att ett beslut om utdelning fattats. Det bolaget anför om vad som var
känt när beslutet fattades påverkar inte bedömningen eftersom reglerna är
entydiga och inte ger utrymme för att ta hänsyn till vad som var känt när
beslutet om vinstutdehiing fattades.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rätt till omställningsstöd föreligger enligt 6 § första stycket 4 förordningen
(2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 bl.a. om företaget under
perioden april 2020-juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdehiing,
gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller
reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och att
ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma,
styrelse eller motsvarande organ under denna period.

Av bolagets årsredovisning för räkenskapsår 2019 framgår att bolaget på
bolagsstämma den 28 april 2020 fattat'beslut om att delvis återbetala ett villkorat aktieägartillskott. Frågan i målet är om detta beslut är ett sådant beslut
om vinstutdelning som avses i den aktuella bestämmelsen och som därmed
diskvalificerar bolaget från rätt till omstäUningsstöd för den sökta perioden.

Återbetalning av aktieägartillskott anses aktiebolagsrättsligt som vinstutdehiing. Det innebär bl. a. att de krav på värdeöverföringar som uppställs i
17 kap. aktiebolagslagen (2005:551) gäller för dessa beslut. Av de aktuella
reglerna följer bl. a. att det för att ett beslut om en värdeöverföring ska vara
tillåten krävs att det i bolaget finns utdelningsbara medel.
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Mot denna bakgrund gör förvaltningsrätten bedömningen att bolagets beslut
att återbetala ett villkorat aktieägartillskott är en sådan otillåten värdeöverföring som diskvalificerar från rätten till omställningsstöd. Huruvida
beslutet senare har återkallats saknar betydelse för denna bedömning. Vad
bolaget anfört i övrigt och de läkarintyg som bo laget lämnat in föranleder
inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga 2 (FR-03).

Peter Österberg
Tf rådman

Kristina Erlandsson har varit föredragande.
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Omställningsstöd
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Ansökan om omställningsstöd
Datum
2020-12-17

Beslutande i detta ärende
Pernilla Carlsson

Bilaga '
Person-/organisationsnummer
556882-8866.

FLOWPole AB
c/o FLOWSTOCKHOLM
HÖGBERGSGATAN 93
11854 STOCKHOLM

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
l STOCKHOLM

INKOM: 2021-02-04
MÅLNR: 2611-21
AKTBIL: 7

Ärendenummer: 8-612659

Stödperiod:

20200601 - 20200731

Beslut
Skatteverket beslutar att avslå er ansökan om omställningsstöd.

Motivering
Bakgrund
Skatteverket har fått uppgift från Bolagsverket om att ni har beslutat om
återbetalning av aktieägartillskott.
Skatteverket har i utsänt beslutsförslag l december 2020 informerat er om
uppgiften och senast den 15 december 2020 bett om era eventuella synpunkter
på uppgiften.
Ni har lämnat svar den 8 december 2020 där ni förklarar att företagets
beslut om återbetalning av aktieägartillskott är fattat under perioden april
2020 -juni 2021, men att företaget därefter har tagit tillbaka det beslutet
och pengarna har betalats tillbaka till företaget. Ni har även skickat in
protokoll från bolagsstämma där detta framgår.

Lagar m.m.
För att få omställningsstöd, måste företaget uppfylla följande:
Företaget eller dess moderföretag får inte ha verkställt ett beslut om
vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller
medlemmarna under april 2020 - juni 2021. Företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ får inte heller fatta beslut om en sådan värdeöverföring
under denna period.
Detta framgår av 6 § första stycket 4 och tredje stycket samma paragraf
förordning (SFS 2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020.

Skatteverkets bedömning
CO

in
o
CO

U)

De uppgifter Skatteverket har visar att ni inte uppfyller grundläggande krav
för att ha rätt till omställningsstöd.
Om ett företag beslutar om eller verkställer en utdelning för att återbetala
Postadress
Skatteverket

171 94 Solna

Skatteupplysningen
0771-567 567

Webbplats-.www.skatteverket.se
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Beslut
Skatteverket
Ärendenummer
8-612659

Ansökan om omställningsstöd
Datum

Person-/organisationsnummer

2020-12-17

556882-8866

Fortsättning från föregående sida
Skatteverkets bedömning
ett villkorat aktieägartillskott är det en sådan värdeöverföring som innebär
att företaget inte har rätt till omställningsstöd. Bedömningen när det
gäller rätten till omställningsstöd påverkas inte av att återbetalningen
skattemässigt behandlas som en återbetalning av ett lån hos mottagaren.
De uppgifter ni har lämnat i samtal/svar ändrar inte Skatteverkets bedömning
att ni inte uppfyller kraven för omställningsstöd.
Skatteverket bedömer att ni inte kan beviljas omställningsstöd eftersom ni
beslutat om återbetalning av aktieägartillskott under perioden april 2020 juni 2021.

Beslutande i detta ärende
Namn
Pernilla Carlsson

>

