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Remissyttrande 
 

Promemorian En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra 
avbetalning av tillfälliga anstånd 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås anstånd med inbetalning av skatt, avgifter och moms som medgivits mot 
bakgrund av covid-19-krisens effekter för företag kunna förlängas med ytterligare 15 månader, 
förutsatt att Skatteverket i samband med det medger en plan för gradvis avbetalning av skulden. 
Avbetalningsplanen ska innebära att inbetalning ska ske i minst två rater, och att den större delen av 
totalsumman inte ska betalas in i slutet av perioden. Skatteverket ska också få återkalla ett anstånd om 
ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att beslut 
om avbetalningsplan har fattats.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft 7 mars 2022. 
 

Företagarnas inställning 

Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Det är i linje med vad Företagarna har efterlyst sedan 
anståndsmöjligheten infördes, att en gradvis avbetalning behövs för att undvika att företag behöver 
försättas i konkurs i panik i samband med förfallodagen.  

Företagarna har emellertid vissa invändningar mot delar av förslaget. 

Det konstateras i promemorian att uppbördsförlusterna och kostnaderna för skattebetalarna blir 
större vid mer omfattande och längre anstånd. Detta stor i motsats till konsekvensanalysens 
konstaterande att en förlängning och avbetalningsmöjlighet innebär oförändrade uppbördsförluster 
jämfört med tidigare genomförda möjligheter till förlängningar (s. 17), samt att den varaktiga 
offentligfinansiella effekten bedöms bli noll (då staten kompenseras genom anståndsavgift och 
kostnadsränta). 

Av promemorian framgår inte tydligt varför den föreslagna avbetalningstiden sätts till 15 månader. Det 
bör noteras att 95 procent av de företag som har beviljats anstånd är mikro- eller småföretag, men att 
denna grupp enbart står för 38 procent av den totala anståndssumman. Dessa kan på goda grunder 
antas ha haft mer ansträngd ekonomisk situation under covid-19-krisen, särskilt inom branscher som 



   

 

Företagarna 
Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm 

www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00 

handel, hotell/restaurang och kultur/fritid, där anståndssumman per anställd är relativt höga.1 Det är 
också dessa branscher som har träffats av de olika restriktionerna och begränsningarna i högst grad. 

Företagarna föreslår mot bakgrund av det tidigare anförda att tiden för avbetalning sätts till 24 
månader från förfallodagen.  

Vidare anser Företagarna att Skatteverkets beslut om avbetalningsplan ska kunna överklagas. 
Eftersom utformningen av såväl avbetalningsplanen i sig som ansökningsförfarandet lämnas upp till 
Skatteverket att avgöra, bör möjlighet att överklaga av rättssäkerhetsskäl finnas. Vid överklagan skulle 
krav kunna ställas på säkerhet tills laga kraftvunnen dom finns. 

Den föreslagna bestämmelsen i 1 c § 2 st., om sista dag då ansökningen ska ha inkommit, bör 
kompletteras i förarbeten eller författningskommentar med en möjlighet för Skatteverket att behandla 
ansökningar även om de inkommit efter sista ansökningsdag, om förseningen beror på exempelvis 
tekniska missöden eller andra mindre och ursäktliga fel.

Patrick Krassén 
Skattepolitisk expert 
Företagarna

 
1 Se Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet, 2021:1 
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