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1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker att förslagen genomförs. Skatteverket lämnar dock vissa synpunkter

på förslagen.

Synpunkterna gäller förslag till ändringar, förtydliganden och kompletteringar.

Skatteverkets kostnader beräknas till 1 200 000  kr.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Lagtext - Beräkning av anståndsavgiften

Av exemplet i avsnitt 7 i författingskommentaren till 5 a § framgår dels att beräkningen av

den tid om sex månader under vilken anståndsavgift inte ska beräknas startar först med

månaden efter att anstånd beviljats, dels att beräkning av anståndsavgift när ett nytt anstånd

beviljas startar först månaden efter att det nya anståndet beviljats.

2.1.1 5 § första stycket

För att det ska framgå av lagtexten att den tid om sex månader under vilken anståndsavgift

inte ska beräknas startar först med månaden efter att anstånd beviljats anser Skatteverket att

den andra meningen i 5 § första stycket behöver omformuleras. Skatteverket föreslår att

bestämmelsen ges följande lydelse:

Anståndsavgiften tas ut med  0,2  procent på beviljat anståndsbelopp per

kalendermänad frän och med den sjunde mänaden efterutgängen av den mänaden

under vilk en anstand beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska

betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket.

2.1.2 5 a §

Det bör även tydliggöras i 5 a § att beräkningen av anståndsavgiften för ett nytt anstånd som

beviljats efter att den avgiftsfria perioden gått ut enligt samma bestämmelse startar först

månaden efter utgången av den månaden under vilken det nya anståndet beviljats. Om ett

nytt anstånd beviljas under den avgiftsfria tiden anser Skatteverket att det följer av 5 § när

anståndsavgiften från och med vilken tidpunkt anståndsavgiften ska tas ut. Skatteverket

föreslår att bestämmelsen får följande lydelse:
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A nständsagiften för ett ny tt anstand som bevilj ats efer att den avgiftsfria perioden gått ut tas
enligt 5 $ tas ut fri n och med utgingen av den k alendermänad under vilk en det ny a anstandet
bevilj ats.

2.2 Möjlig heten att konsekvensändra (avsnitt 4)

På sid 8 i promemorian anges att "Enligt denna lag har Skatteverket således inga möjligheter
att återkalla anstånd på eget initiativ". Det är korrekt, men enligt Skatteverkets bedömning
endast under förutsättning att skatter och avgift som omfattas av anståndet inte omprövas
och sätts ned. Skatteverket föreslår därför att följande text läggs  till  på sid 8. "E nligt
Skatteverkets bedömning innehaller lagenf.n. inga uttry ckliga möjligheter fi r Skatteverket att äterkalla
anstånd på eget initiativ, men det förh indrar inte att Skatteverket, som en konsek vens av ett
ompr vningsbeslut därskatter och avgifter som omf attas av anståndet sätts ned, också kan återkalla
anståndet i den delen. E nligt 1§ lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa f all f år
anstånd endast medges med de skatter och avgifter som ska redovisas i arbetsgivar- och
mervärdesskattedeklaration. Det fofjer således redan av lagens lydelse att anstånd inte ska fortsätta löpa på
skatter och avgifter som satts ned eftersom dessa inte ska redovisas i arbetsgivar- och
mervärdesskattedeklarationer. Jämföre lse kan göras med reglern a om awsätt i ng till periodiseringfond i 30
kap. 5 och 6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), där en nedsättning av ink omst av näringsverksamhet
efter en omprävning också leder till att periodiseringsfonden helt eller delvis ska äterföras till beskattning,
även om någon sådan uttrycklig bestämmelse inte finns i ink omstskattelagen. "

Det blir dock tydligt för enskilda om Skatteverkets möjlighet  till  konsekvensändring regleras
på så sätt som nu föreslås i 3 § första stycket.

3 Konsekvenser för Skatteverket
Föreslagna förändringar innebär att Skatteverket dels kommer att få olika möjligheter att
ändra anständsbeslut, dels ompröva och undanröja redan påförda anståndsavgifter för de
ärenden där anståndsavgiften är debiterad innan förändringarna träder i kraft. Förslagen
innebär därför att ärendehandläggningen kommer att öka men även ett ökat behov av
kontroll och rättsligt stöd.

Sammantaget uppskattar Skatteverket kostnaderna  till  1 200 000 kronor.

D etta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av
rättsliga experten Anders Lenfors. Vid den slutliga handläggningen har också följande
deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Eva
Mårtensson, sektionschefen Asa Dahlqvist, sektionschefen Annica Axen Linder! och
rättsliga experten Erika Gren.
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