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Remiss av promemorian 
Anpassningar av regelverket om 
tillfälliga anstånd 
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 Anpassningar av regelverket om tillfälliga 
anstånd 

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian. 
 

Inställning 
NSD välkomnar att kostnaden för att utnyttja anståndsmöjligheten sänks, men anser att 
denna bör sättas ned ytterligare. 
 

Motivering 
NSD delar uppfattningen att kostnaden för anstånd med betalning av skatt är för hög. Det är 
positivt att regeringen nu återkommer med förslag om att minska denna kostnad. NSD anser 
dock att den i promemorian föreslagna nivån fortfarande är för hög. 
 
Under rådande omständigheter är det viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att rädda i 
grunden livskraftiga företag. En internationell utblick ger vid handen att flera länder inom EU 
och OECD under coronakrisen har introducerat tillfälliga anstånd med skatteinbetalning utan 
varken ränta eller avgift. Anståndsavgiften bör därför slopas under hela anståndstiden. 
 
En räntesats för kostnadsräntan på 1,25 procent motsvarar en avdragsgill ränta på 
1,59 procent. Detta är en för hög kostnad i ljuset av den exceptionella kris som nu råder. En 
lägre räntesats skulle medföra ytterligare positiva effekter för näringslivet och motverka 
utslagning av jobb och företag i högre utsträckning. I detta sammanhang väger regeringens 
argument emot en sådan lösning – att det finns tekniska och administrativa utmaningar – 
lätt. Framförallt är det företagens behov som bör vara styrande avseende vilka åtgärder som 
vidtas. Författningstekniskt framstår inte heller en sådan lösning som komplicerad. I detta 
sammanhang har NSD ingenting att invända emot regeringens förda argumentation att en 
inledningsvis lägre kostnad åstadkommer ett incitament för att betala tillbaka 
anståndsbeloppet tidigare än vad som annars hade varit fallet. 
 



 

 

NSD vill i sammanhanget även påtala att bestämmelserna bör ses över, så att de företag 
som har skött sina tidigare skatteinbetalningar inte åläggs någon räntekostnad för tiden 
mellan den ursprungliga förfallodagen och datumet för anståndets beviljande. Under denna 
tid har nämligen ingen kredit de facto funnits.  
 
Avslutningsvis anser NSD att det bör klargöras vad som avses med samma skatter i 
förslaget till 5 a §. Särskilt huruvida rekvisitet avser samma skatteslag eller om det därutöver 
krävs att det är samma redovisningsperiod som är aktuell för att bestämmelsen ska bli 
tillämplig. 
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