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Remissyttrande
Remiss av promemorian
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.
I den remitterade promemorian föreslås följande
1. Anståndstiden för de s.k. tillfälliga anstånden kan förlängas med som längst ett år.
En sådan förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.
2. Antalet perioder som kan omfattas av tillfälliga anstånd utökas till sex
redovisningsperioder som avser kalendermånad och två redovisningsperioder som
avser ett kalenderkvartal.
3. Tillfälliga anstånd ska även kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller
under oktober till december 2020
4. Anståndsavgift för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet (1 mars 2021) ska tas
ut från och med kalendermånaden efter det att anstånd har beviljats.
NSD tillstyrker förslagen enligt punkt 1 till 3.
NSD avstyrker förslaget i punkt 4 avseende att anståndsavgift ska tas ut från och med
kalendermånaden efter den kalendermånad då anstånd har beviljats. I promemorian
motiveras denna förändring med att utan denna skulle företag kunna, genom att betala
tillbaka det beviljade anståndsbeloppet och ansöka om anstånd för tre nya
redovisningsperioder i enlighet med förslaget, erhålla ytterligare sex kalendermånader under
vilka anståndsavgift inte tas ut. Sådana effekter är enligt promemorian inte önskvärda och
ligger inte i linje med intentionerna om bestämmelserna om anståndsavgift.
Under rådande omständigheter är det viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att rädda i
grunden livskraftiga företag. Den ekonomiska situationen för många företag är den samma
eller till och med ännu värre nu jämfört med i våras varför de överväganden som låg bakom
det ändrade uttaget av anståndsavgiften genom proposition 2019/20:166 alltjämt enligt NSD
i högsta grad är gällande. Att det finns en risk att ett antal företag genom systemets
utformning erhåller längre tidsfrist för anståndavgiften än avsikten motiverar enligt NSD inte
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en generellt högre räntenivå för flertalet företag som är behov av ytterligare
anståndsperioder. Som förslaget är utformat kommer ett företag som inte sökt om anstånd
under perioden fram till september men som söker anstånd för redovisningsperiod mellan
oktober till december få sämre villkor och en högre räntekostnad eftersom anståndsavgiften
kommer tas ut redan månaden efter den månad anstånd medgivits. En sådan skillnad är
enligt NSD inte motiverad. Sexmånadersfristen för anståndsavgiften bör enligt NSD istället
även gälla vid de utvidgade möjligheterna till anstånd. Eventuellt behov av hinder mot icke
önskvärda förfaranden kan ske genom väl avgränsade undantag.
NSD tolkar övergångsreglerna som att det är tidpunkten för ansökan som avgör huruvida
anståndsavgift tas ut redan månaden efter beviljat anstånd eller sex månader senare. Ett
företag som alltjämt har redovisningsperioder kvar att ansöka anstånd för enligt befintligt
regelverk måste därmed ansöka om anstånd för dessa perioder innan ikraftträdandet av det
remitterade förslaget för att erhålla en sexmånadersfrist med anståndsavgiften. Enligt NSD
bör företag, åtminstone i en situation som beskrivs i föregående mening, via en
övergångsreglering ha möjlighet även efter förslagets ikraftträdande att välja att ansöka om
anstånd enligt det idag gällande regelsystemet.
NSD anser att tidpunkten för ikraftträdandet bör tidigareläggas. Ett centralt syfte med de
tillfälliga anstånden är att ge företagen en likviditetsförstärkning, detta syfte förfelas med ett
ikraftträdande som ligger tre månader framåt i tiden. Med ett ikraftträdande först den 1 mars
2021 kommer flertalet av de redovisningsperioder som omfattas av den föreslagna
utvidgningen redan ha förfallit till betalning. Systemet med tillfälliga anstånd finns redan idag
varför det inte torde finnas några tekniska problem med att tidigarelägga ikraftträdandet.
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