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Remiss av promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd
med inbetalning av skatt
Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna
promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat
yttrande.
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Remissyttrande
Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd
med inbetalning av skatt
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.
I den remitterade promemorian föreslås följande
1. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och
mervärdesskatt ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder alternativ tre
redovisningsperioder vid kvartalsvis redovisning av mervärdesskatt.
2. Anstånd för skatter omnämnda i punkt 1 ska även kunna beviljas för
redovisningsperioder som infaller under perioderna oktober till december 2021.
3. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett
beskattningsår ska kunna beviljas för två redovisningsperioder. Anstånd för nu
nämnd skatt föreslås kunna beviljas även för sådan skatt som ska deklareras senast
den 17 januari 2023
NSD tillstyrker samtliga förslag men anser att vad som anförs nedan bör beaktas i den
fortsatta beredningen.
Under rådande omständigheter är det viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att rädda i
grunden livskraftiga företag. Att ytterligare utöka möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd är
enligt NSD en lämplig åtgärd. Med hänsyn till de nya restriktionerna och osäkerheten kring
den fortsatta smittspridningen bör regeringen ha en hög beredskap för att vid behov göra
ytterligare justeringen i reglerna.
NSD utgår även från att Skatteverket i enlighet med myndighetens ställningstagande dnr 8–
723825 inte kommer göra företrädaransvaret gällande för de skatter och avgifter där anstånd
erhålls i enlighet med det remitterade förslaget.
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