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Konjunkturinstitutet har granskat remissen och tillstyrker den. Genomsnittligt antal konkur-

ser under 2020 och 2021 har trots covidpandemin varit färre än under 2019. 

 

Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningarna har under pandemin varit ett likviditets-

stöd för näringslivet som sannolikt har bidragit till att hålla antalet konkurser nere. Det skulle 

kunna bli problematiskt för företag inom till exempel de kontaktnära tjänstebranscherna att 

redan under början av 2022 återbetala anstånden. Företagen skulle i princip få göra dubbla 

skatteinbetalningar under perioden som anstånden löper ut under, vilket skulle sätta press på 

företagens likviditet och sannolikt leda till en ökad mängd konkurser. Konjunkturinstitutet 

ställer sig därför positiva till promemorians förslag om att ge Skatteverket möjlighet att be-

vilja ytterligare förlängning av anstånden.  

Samtidigt är det viktigt att väga risken för fler konkurser mot risken att stå i vägen för nöd-

vändiga strukturomvandlingar. Enligt promemorians förslag kommer de sista tillfälliga an-

stånden att löpa ut under mitten av 2024. Regeringen har kommunicerat att man ämnar ge-

nomföra steg fyra av avvecklingen av pandemirestriktionerna den 29 september i år. 
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Förslagen i promemorian skulle innebära att de sista tillfälliga anstånden först löper ut nästan 

3 år efter att steg fyra genomförts. En längre tidshorisont innebär en ökad risk att ekonomin 

återigen ska gå in i en lågkonjunktur med minskad betalningsförmåga hos företagen som en 

konsekvens. Konjunkturinstitutet anser att det talar för att slutreglera de tillfälliga anstånden 

tidigare än under 2024. Till exempel kunde en bortre tidsgräns för alla tillfälliga anstånd sät-

tas till mitten av 2023 (vilket är tidpunkten då de första anstånden från april 2020 skulle löpa 

ut enligt förslagen i promemorian). Samtidigt ser Konjunkturinstitutet positivt på att förläng-

ningen kopplas till upprättandet av en avbetalningsplan och att de tillfälliga anstånden ska 

vara fullt återbetalda efter den ytterligare anståndstiden. Det förhindrar att samma situation 

med en stor press på företagens likviditet från anstånden uppstår igen i slutet av den nya an-

ståndsperioden.  

  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Michael Lemdal. 

 

Urban Hansson Brusewitz 

Generaldirektör 

 


