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Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9000 små, 
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen 
anföra följande: 

Allmänna synpunkter 

Världen har levt och anpassat sig efter rådande pandemi sedan våren 2020. Det globala viruset 

har påverkat hela samhället och så även handeln. Inledningsvis drabbades handeln hårt av 

drastiskt minskade besöksflöden i stadskärnor, köpcentrum och i butiker. Detta ledde till minskad 

försäljning som efter flera tuffa veckor resulterade i ett ökat antal konkurser. Som en direkt effekt 

av beskedet den 11 mars 2020 kunde vi bland våra medlemsföretag notera 

omsättningsminskningar med upp till 50 procent inom sko- och klädhandeln. För gränshandeln 

innebar senare Norges gränsstängning en närmast total nedstängning med 

omsättningsminskning med nära 100 procent. Nya regler och restriktioner, samt lättnader, har 

presenterats om vartannat och sammantaget har situationen resulterat i en osäkerhet för 

företagen och stora ekonomiska förluster.  

Bilden av handeln är givetvis inte ensidig. E-handeln och delar av dagligvaruhandeln har klarat 

sig bra under pandemin och många handlare har presenterat kreativa lösningar, inte minst för att 

minska smittspridningen i samhället.  

Även om samtliga delbranscher i handeln i dagsläget uppvisar positiva tillväxttal så är det viktigt 

att komma ihåg att tillväxten sker från mycket låga fjolårsnivåer. Urhandeln och klädhandeln, två 

av de hårdast drabbade delbranscherna i handeln, växer båda starkt under kvartal två 2021 men 

har samtidigt minskad omsättning med cirka 10 procent jämfört med nivån samma kvartal 2019. 

Skohandelns omsättning är 25 procent lägre jämfört med för två år sedan. De av 



2(2) 
 

Coronapandemin värst drabbade branscherna kommer att behöva prestera lika kraftiga eller 

ännu kraftigare tillväxttal under flera kvartal framöver innan de är tillbaka på försäljningsnivåerna 

som förelåg innan pandemiutbrottet. 

Svensk Handel välkomnar i detta sammanhang regeringens förslag att ytterligare förlänga 

anståndstiden genom att möjliggöra avbetalning av de tillfälliga anstånden. Denna möjlighet är 

nödvändig för att undvika konkurser hos i grunden livskraftiga företag som håller på att återhämta 

förlorade omsättningsnivåer. Enligt data från Skatteverket så har 8476 handelsföretag beviljats 

anstånd av Skatteverket1 på totalt 11,7 miljarder kronor och i mitten av september 2021 uppgick 

det samlade utestående anståndsbeloppet för handelssektorn till 6,1 miljarder kronor. För det 

samlade näringslivet uppgick det utestående beloppet till 31 miljarder kronor. Som tidigare 

nämnts befinner sig många företag och delbranscher som gått igenom 18 månader av ekonomisk 

kris fortsatt på betydligt lägre omsättningsnivåer än innan krisen. För att maximera möjligheterna 

att de utestående anståndsbeloppen betalas tillbaka till staten bör ytterligare flexibilitet medges. 

Den period på 15 månader som föreslås i promemorian kommer inte att vara tillräcklig för de 

företag som ännu inte nått tillbaka till 2019 års omsättningsnivåer och bör därför göras något 

längre. Svensk Handel anser att regeringen bör föreslå åtminstone 24 månaders förlängning av 

anståndstiden.  

SVENSK HANDEL 

Mats Hedenström  

 

   Stefan Kvarfordt  

 
1 Statistik om skatteanstånd under Coronakrisen från Skatteverket, siffrorna uppdaterade 14/9 - 2021 
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