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Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna 

promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat 

yttrande. 
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Remissyttrande 

Remiss av promemorian En ytterligare förlängning av 

anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga 

anstånd 

 

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian. 

 

I den remitterade promemorian föreslås att Skatteverket får förlänga anståndstiden med 

ytterligare som längst 15 månader efter det att den tidigare maximala anståndstiden upphört.  

 

Eftersom många företag som erhållit anstånd även fortsättningsvis har en ekonomiskt 

ansträngd situation är det enligt NSD:s uppfattning bra att anståndstiden förlängs. De allra 

flesta företag som beviljats anstånd utgörs av mikro- eller småföretag, som många gånger 

har svårare att få tillgång till extern likviditet vilket innebär att återbetalningen måste 

finansieras inom ramen för den löpande verksamheten. Flera av dessa företag är dessutom 

verksamma i branscher som ofta uppvisar låga marginaler. Ett krav på en förhållandevis 

snabb återbetalning av anstånden i kombination med låga marginaler och svårighet att 

uppbringa extern finansiering riskerar innebära att en redan ansträngd ekonomisk situation 

blir ännu sämre. Mot denna bakgrund anser NSD att även om den remitterade promemorian 

föreslår en förlängd anståndstid, är denna förlängning inte tillräcklig. För att i grunden sunda 

och livskraftiga företag ska få en möjlighet att återgå till normal verksamhet anser NSD att en 

mer rimlig tidshorisont för avbetalning är tre till fem år.  

 

I det remitterade förslaget anges i lagtext endast att en förlängning av anståndet förutsätter 

att Skatteverket beviljar en avbetalningsplan. Hur denna plan ska utformas framgår ej av 

lagtextförslaget utan i promemorian anges att det ankommer på Skatteverket att i sin 

egenskap av borgenär för statens fordringar besluta om den närmare utformningen av en 

sådan avbetalningsplan. Vidare sägs att i begreppet avbetalningsplan ligger att 

anståndsbeloppet ska betalas i minst två rater, samt att utgångspunkten bör vara att större 

delen av anståndsbeloppet ska betalas först i slutet av avbetalningsperioden. Skatteverkets 

beslut om avbetalningsplanens utformning kommer enligt förslaget inte kunna överklagas av 

företagen. Enligt NSD är det inte en lämplig ordning att det är Skatteverket som ensidigt ska 
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utforma avbetalningsplanen. För att underlätta för livsdugliga företag att fortleva och 

återkomma till en normal tillvaro bör varje företags unika situation ligga till grund för 

utformningen av avbetalningsplanen. Enligt NSD bör utgångspunkten därför istället vara att 

det är företagen som styr utformningen av betalningsplanen och företagets förslag endast 

bör frångås om det finns särskilda skäl för detta. Det kan i detta sammanhang vara lämpligt 

att erinra om att företagen erlägger såväl kostnadsränta som anståndsavgift på 

anståndsbeloppen. Likaså kan konstateras att per den 23 augusti i år har 44 % av den totala 

anståndssumman återbetalats.   

 

I promemorian föreslås även en utvidgning av de situationer när Skatteverket får återkalla ett 

beviljat anstånd. Ett förlängt anstånd enligt det remitterade förslaget får återkallas om ett 

underskott på skattekontot lämnats till Kronofogden för indrivning. I avsaknad av redogörelse 

för och analys av om det finns ett omfattande problem med återbetalning av anståndsbelopp 

eller att stora belopp lämnats för indrivning samtidigt som anstånd har beviljats ser inte NSD 

behovet av en sådan bestämmelse och avstyrker därför förslaget. Den föreslagna 

bestämmelsen brister även i proportionalitet eftersom ett försumbart underskott på 

skattekontot som överlämnats till KFM kan medföra att skatteanstånd med betydande belopp 

återkallas i förtid.  
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