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Promemorian En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av 

tillfälliga anstånd 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian En ytterligare förlängning av 

anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd och ställer sig positiva till 

presenterat förslag. Då tillfälliga skatteanstånd utgjort en viktig livlina för många småföretagare, i 

avvaktan på att få besked om utbetalning av andra stöd, är det ytterst angeläget att dessa företagare 

får en rimlig chans att kunna återbetala upparbetade skulder.   

Sammanfattning av förslaget 

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa 

fall. Det föreslås bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som 

längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning 

förutsätter dock att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken 

anståndsbeloppet ska vara avbetalat senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna 

ytterligare förlängda anståndstid upphör. Det föreslås även att Skatteverket får återkalla ett anstånd 

helt eller delvis om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för 

indrivning efter att en sådan förlängd anståndstid som nu avses har beslutats. Lagändringarna 

föreslås träda i kraft den 7 mars 2022 

 

Skälen för promemorians förslag 

 

Syftet med förlängningen av anståndstiden är att underlätta för företag vars ekonomiska situation 

ännu inte är sådan att de beviljade skattekrediterna omedelbart kan betalas. Tiden för förlängningen 

bedöms vara väl avvägd utifrån företagens behov av likviditetsstöd under återhämtningen efter 

pandemin och den ytterligare kreditrisk som den utökade kredittiden medför för staten. Skulle 

förslaget inte komma till stånd kan belastningen på företagens likviditet bli så stor att annars sunda 

och livskraftiga företag inte får möjligheten att återgå till normal verksamhet 

 

Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på förslaget 

 

Småföretagarnas Riksförbund har sedan det tillfälliga skatteanståndet infördes påpekat behovet av 

en modell för återbetalning av upparbetad skuld på skattekontot. I promemorian står det att 95 % av 

företag som nyttjat möjlighet till skatteanstånd är mikro och småföretag. Det går inte att utesluta att 

de komplicerade ansökningsprocesserna och regelverken i andra pandemistöd varit grundorsaken till 

att en så stor andel av småföretagen använt sig av skatteanstånd. En del av Småföretagarnas 

Riksförbunds medlemmar har olyckligtvis hamnat i juridiska processer för att kunna ta del av 

korttidsstöden men i avvaktan på beslut har de varit nödgade att nyttja skatteanstånden i stället. För 

de flesta finns fortfarande ett hopp om att utbetalda korttidsstöd även ska finansiera avbetalning av 

skatteskulden. Under tiden innan beslut fattas kommer väntan innebära stort psykiskt lidande och 
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vid eventuellt avslag blir resan mot avbetalning av skuld allt för lång. Därav ser förbundet ett stort 

värde av ett genomförande av presenterat förslag. 

 

I konsekvensanalysen står det Förslaget bedöms inte medföra att det uppstår särskilda behov av 

informationsinsatser, förutom Skatteverkets information om möjligheten att förlänga anståndstiden 

ytterligare och att beviljas en avbetalningsplan 

Småföretagarnas Riksförbund vill betona vikten av att gå ut med information till de företag som har 

begärt skatteanstånd och att det är de som aktivt måste inkomma med begäran om förlängning. Det 

åligger därför Skatteverket ett stort ansvar att säkerställa att information och ansökningsförfarande 

för avbetalningsplan blir tillämpbart för de småföretag som i vanliga fall inte ägnar sin tid till att fylla i 

ansökningshandlingar av denna karaktär.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Thörn   Mattias Andersson 

Förbundsordförande  Näringspolitiskt ansvarig 

 

mailto:info@smaforetagarna.se

