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Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd
med inbetalning av skatt och ställer sig positiva till presenterat förslag. Då tillfälliga skatteanstånd
utgjort en viktig livlina för många småföretagare i samband med tidigare covid-19 restriktioner finns
det skäl att ge möjlighet till likviditetsförstärkning via dessa anstånd.
Sammanfattning av förslaget
Det föreslås bl.a. att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och
arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för
högst nio redovisnings-perioder vardera. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett
kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder. Vidare föreslås det att
anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller
under oktober–december 2021.
Det föreslås också att anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett
beskattningsår får beviljas för högst två redovisningsperioder. Anstånd för nu nämnd skatt föreslås
kunna beviljas även för sådan skatt som ska deklareras senast den 17 januari 2023.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 5 februari 2022.
Skälen för promemorians förslag
Syftet med denna åtgärd är att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för i grunden
sunda och livskraftiga företag med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och åtgärderna
för att begränsa smittspridningen.
Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på förslaget
Småföretagarnas Riksförbund anser att förslaget är välbehövligt och är positivt till att anstånd med
inbetalningar av skatt får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober –
december 2021. Vidare anser förbundet att det är av vikt att föreslagna anståndsperioder inkluderas
i förslaget där de tillfälliga anstånden ska kunna förlängas med ytterligare som längst 15 månader och
att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt och som föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.
Det går inte att se de tillfälliga skatteanstånden som en solitär insats då många småföretagare
använder möjligheten till likviditetsförstärkning i avvaktan på beslut om sökta pandemistöd. Då
regeringen aviserat en utökning av omsättningsstöd och omställningsstöd kan man utgå ifrån att
småföretag kommer kombinera ansökan om anstånd med skatt med ansökan om dessa stöd för att
få verksamheterna att gå ihop under 2022.
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Av denna anledning vill Småföretagarnas Riksförbund poängtera behovet av att skyndsamt
säkerställa att Skatteverket och Länsstyrelsen/Boverket öppnar upp för ansökning om dessa stöd. Det
bör även säkerställas att utformning och tillämpning av stöden inte blir administrativt krånglig och
snabbt ger en tydlig indikation på vilka stödnivåer som kommer utgå. På så vis kan en småföretagare
planera behovet av skatteanstånd och möjlighet till återbetalning i samband med utbetalda
stödersättningar.
I promemorian konstateras att Ca 95 procent av alla företag som beviljats anstånd tillhör
kategorierna mikroföretag eller små företag. Att belåna sitt skattekonto verkar vara småföretagares
lott när pandemistöden gått till stora industriföretag och offentlig sektor. Att man listar och har
kunskap om särskilt drabbade branscher och företag (restaurang, hotell, besöksnäring, bygg och
huvudsakligen mikro- och småföretag) är bra. Dessa mindre företag har mindre marginaler och
möjligheten att skapa ekonomisk buffert är begränsad. Nu har pandemins restriktioner funnits under
en lång period och många mindre företag har slut på reserver och väntar i många fall fortfarande på
utlovat stöd för löne- och hyreskostnader och därmed ersättning för de skatter man skjutit på
framtiden. Det finns efter en lång period av restriktioner och stödsökande en trötthet och
uppgivenhet bland landets småföretagare och det finns indikationer på att företag kommer att
stänga sina verksamheter i stället för att söka stöd för fortsatt verksamhet.
Företagare vill driva sina verksamheter utan att vara stödberoende eller bära en växande och
eftersläpande skatteskuld, vilket kan medföra att de pandemiverktyg som aviseras inte kommer att
nyttjas i samma utsträckning som tidigare stödperioder.
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