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Remissyttrande

Angående promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd
med inbetalning av skatt
Er ref: Fi2021/04052
Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder drygt 9 000 små,
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen
anföra följande:

Allmänna synpunkter
Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda får sitt
första arbete inom handelssektorn. 2020 präglades i stället av uppsägningar och permitteringar,
och så inleddes dessvärre även 2021. Avslutningen av 2021 och inledningen av 2022 präglas
också av förstärkta restriktioner som drabbar handelns omsättning.
Nya regler och restriktioner, samt lättnader, har presenterats om vartannat och sammantaget har
situationen resulterat i en osäkerhet för företagen och stora ekonomiska förluster. I detta har
möjligheten att använda anstånd med inbetalning av skatt varit en viktig del i att rädda jobb och
företagande – inte minst i väntan på andra aviserade stöd som ofta dröjt.
Tidigt under pandemin stod det klart att effekterna av pandemin ledde till en tudelning av
handeln på flera sätt. Partihandelns omsättning föll under 2020, medan detaljhandeln i
genomsnitt ökade i omsättning. Inom detaljhandeln är dock tudelningen mellan branscher
fortfarande stor. Försäljning som är kopplad till våra bostäder och trädgårdar har gått bra under
pandemin, medan försäljning kopplad till hur vi själva ser ut har genomgått ett stålbad: sko- och
klädförsäljningen är hårdast drabbad. Geografiskt finns ytterligare en tudelning där city- och
gränshandeln drabbats mycket hårt medan bostadsnära handel gått något mindre dåligt. Sett till
försäljningskanal har det också skett en tudelning, där e-handeln växt rekordartat (och
fortfarande växer), medan fysisk butikshandel har det väldigt tufft.

Svensk Handel

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

info@svenskhandel.se

Telefon 010 47 185 00

svenskhandel.se

2(2)

Många kurvor pekade under hösten 2021 åt rätt håll, men det är fråga om tillväxt och
förbättringar från låga nivåer. Detta tydliggörs när man jämför med 2019 som det senaste mer
normala året. Skohandeln hade en omsättning under tredje kvartalet 2021 som låg 20 procent
lägre än samma kvartal 2019. Den specialiserade livsmedelshandeln låg drygt 9 procent lägre
än 2019 och klädhandelns omsättning låg 2,6 procent lägre än samma period 2019.
Kvarvarande skatteskulder inom handeln till följd av anstånd för skatteinbetalningar är för
närvarande ca 6 miljarder kronor, vilket är högst jämfört med andra branscher. Detta
understryker att den ekonomiska krisen för handelns del på inget sätt är över. De statliga
stödåtgärderna är fortsatt viktiga för många företag varför det är av stor vikt att restriktioner följs
av stödåtgärder och att det finns en lyhördhet hos regeringen för den ansträngda situation som
fortfarande är verklighet för många handelsföretag.

Synpunkter på utredningens förslag
Möjligheten till skatteanstånd har varit och kommer att vara en mycket viktig likviditetsstärkande
åtgärd för många företag i akut ekonomisk kris. Inte minst då andra stödåtgärder menade att
lindra effekterna av omsättnings- eller likviditetsbortfall tyvärr ofta tar tid innan de politiskt
beslutas och därefter handläggs och utbetalas av ansvarig myndighet.
Med det ställer sig Svensk Handel positiva till det förslag som nu föreligger att anstånd ska
kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att möjligheten inkluderar oktober - december
2021 och att anstånd kan begäras även retroaktivt. Det är likaledes positivt att dessa perioder
som nu föreslås kommer att förenas med förlängd anståndstid och avbetalningsplan. Då
marginalerna inom handeln vanligtvis är låga och då återhämtningen, vilket nämndes ovan, går
sakta kommer det att ta tid för företagen att betala tillbaka skatteanstånden. Det är därför av
stor vikt att räntan och avgifterna för anstånden hålls nere på en minimal nivå.
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