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Promemorian Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här
följer våra synpunkter.

Kort om förslaget
I promemorian föreslås anståndstiden för s.k. tillfälliga anstånd (som infördes som del av
krishanteringen i samband covid-19) efter ansökan kunna förlängas med upp till ett år.
Förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Det föreslås även att anstånd
med inbetalning får beviljas för upp till sex redovisningsperioder. Vidare föreslås det att
anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020.
För anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna föreslås att en anståndsavgift
tas ut från och med kalendermånaden efter att anstånd beviljats.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Företagarnas övergripande inställning
Företagarna välkomnar att beviljade anstånd kan förlängas, vilket är något vi har efterfrågat
sedan tidigt i covid-19-krisen. Anstånd med skatteinbetalningar ger företag möjlighet att säkra
likviditet i det korta perspektivet. För företag som fortfarande är drabbade av ekonomisk
nedgång innebär en möjlighet till förlängt anstånd att konkurs kan undvikas under 2021.
Emellertid måste det företag som begär anstånd vara medvetet om att skatterna ska betalas
efter anståndstiden, liksom att anståndet beläggs med ränta och avgift.
För att undvika en fördjupad likviditetskris under vintermånaderna, är det positivt att
möjligheten att söka anstånd utökas till oktober-december 2020.

Närmare synpunkter
Företagarna tillstyrker generellt promemorians förslag, men vill se förändringar av vissa av de
föreslagna bestämmelserna.

Av promemorian framgår att den sammanlagda räntan på årsbasis för anstånd (kostnadsränta
plus anståndsavgift) blir 4,6 procent med nuvarande basränta. Detta är lägre än den
sammanlagda ränta på 6,6 procent som följde av de ursprungliga reglerna om tillfälliga
anstånd, som fick omfattande kritik för att vara för betungande för krisdrabbade företag, men
högre än den nivå på 3,1 procent som räntan sänktes till genom lagändringarna som trädde i
kraft 1 juni.1 Företagarna anser att den sammanlagda årsräntan för även uppskjutna anstånd
bör vara som högst 3,1 procent, genom justering av anståndsavgiften.
I avsnitt 4 berörs frågan om skatterättsligt företrädaransvar för tillfälliga anstånd. Skatteverket
har genom ett ställningstagande 26 mars2 klargjort att verket inte kommer att ansöka om
företrädaransvar enligt bestämmelserna i 59 kap. 12-21 §§ skatteförfarandelagen för skatter och
avgifter som omfattas av tillfälligt anstånd, liksom inte heller för anståndsavgiften.
Promemorian anger inte att någon ändring ska göras av detta förhållningssätt avseende
förlängda anstånd. Dock behövs i detta avseende ett förtydligande. I ett ställningstagande 20103
klargjorde Skatteverket nämligen att det inte såg möjlighet att göra gällande företrädaransvar
även efter att anståndet löpt ut, om anståndet hade sökts retroaktivt. Det stycke i
ställningstagandet från 2010 som specificerar detta, saknas i ställningstagandet från mars i år.
Till Företagarna bekräftade emellertid Skatteverket i mars att det som huvudregel inte
kommer att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter som omfattats av
tillfälliga anstånd, i enlighet med ställningstagandet från 2010.4 Formuleringarna omfattas
respektive omfattats bär med sig olika betydelser för dessa regler. Vi anser att detta behöver
förtydligas i förarbetstext för det föreslagna regelverket.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2021. Företagarna anser att datumet behöver
tidigareläggas. Det handlar om ett befintligt regelverk som inte kräver några betydande
ytterligare administrativa resurser. Många av de berörda företagen är i behov av ökad
likviditet, i synnerhet då andra förlängda stödsystem (omställnings- och omsättningsstöd,
korttidsstöd) inte kommer att bli tillgängliga förrän i mars-april. Regeringen bör lägga
förslaget för riksdagen så att det kan träda i kraft senast 1 februari.

Konsekvensanalysen
I avsnitt 6.3 konstateras att statens kapitalkostnad ökar genom ett ökat lånebehov under
anståndstiden, för att täcka upp för de intäkter som skulle inkommit om skatterna i fråga inte
hade skjutits upp. Dock konstateras vidare att eftersom den femåriga statslåneräntan för 2021
beräknas till -0,13 procent, kommer den upplåning som krävs för att täcka skattekrediten för
anstånden leda till en positiv offentligfinansiell effekt. Även om vi förstår att
beräkningskonventionernas utformning leder fram till denna slutsats, framstår det som
motsägelsefullt för läsaren att staten behöver ta ut en anståndsavgift om den
offentligfinansiella effekten av ytterligare ökad belåning beräknas bli positiv.
Vad gäller analysen av uppbördsförlusterna framstår det som underligt att regeringen väljer att
anta att ”nettoeffekten på uppbördsförlusterna motsvarar den nuvarande kostnadsräntan och
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anståndsavgiften”, enbart på grund av att underlag saknas för andra bedömningar. De slutliga
uppbördsförlusterna kan komma att påverkas av sådana faktorer som hur konjunkturen ser ut
första halvan av 2022, i vilken mån Skatteverket kommer att söka driva in förfallna skulder
efter anstånd, mängden nya anstånd som söks, m.m.
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