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1 Skatteverkets synpunkter 

Skatteverket tillstyrker promemorians förslag om möjligheten till ytterligare förlängning av 
anståndstiden för tillfälliga anstånd där en avbetalningsplan samtidigt ska beviljas. 
Skatteverket har dock följande synpunkter. 

Skatteverket utgår från att förslaget till hur avbetalningsplanen ska utformas ska komma från 
företagen i samband med ansökan om ytterligare förlängning av anståndet. Skatteverket 
anser dock att det är av synnerlig vikt att lagstiftaren klargör detta i förarbetena. 

Som Skatteverket uppfattar förslaget i promemorian ska anståndsbeloppet betalas i minst två 
rater och en utgångspunkt bör vara att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i  
avbetalningsperioden. Skatteverket anser att det är viktigt att fånga upp de företag som har 
svårigheter att fullfölja avbetalningsplanen så tidigt som möjligt. Det är i regel till fördel för 
företagen att så tidigt som möjligt komma igång med avbetalningen. Av denna anledning är  
det av stor vikt att det framgår av förarbetena att i regel ska en första avbetalning ske tidigt i 
avbetalningsplanen om inte särskilda skäl talar emot det.  

Det bör även av förarbetena framgå hur stor procentuell andel av betalningarna som bör ske 
under specificerade intervall, exempelvis en 15-månaders period. Från en sådan riktad 
styrning bör det sedan finnas visst utrymme för Skatteverket att välja ett annat tidsintervall 
om det för det enskilda företaget framkommer godtagbara skäl för detta. 

2 Konsekvenser för Skatteverket 

Skatteverket bedömer att kostnaden för hanteringen av föreslagna regler uppgår till 
25 900 000 kr. I denna kostnad ingår både Skatteverkets hanteringskostnader samt 
utveckling av IT-stöd. 

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av 
rättsliga experten Daniel Eriksson. Vid den slutliga handläggningen har också följande 
deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Michael Erliksson, enhetschefen Eva 
Mårtensson och sektionschefen Åsa Dahlqvist. 
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