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Remissyttrande 
 

Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av 
skatt 
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

Förslaget i korthet 

Möjligheten för krisdrabbade företag att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar, som funnits 
sedan mars 2020, föreslås i denna promemoria att utökas från sju till nio redovisningsperioder för 
skatt, avgift och mervärdesskatt som redovisas per månad. Anstånd ska även kunna sökas för oktober-
december 2021. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas 
för högst tre redovisningsperioder, och om redovisningsperiod är per beskattningsår högst två 
redovisningsperioder. Slutdatumet för anstånd skjuts därtill fram. 

Ändringarna föreslås träda i kraft 5 februari 2022. 

 
Företagarnas inställning 

Företagarna välkomnar utökningen av anståndsmöjligheterna och tillstyrker promemorians förslag. 
Anstånd med skatteinbetalningar ger företag möjlighet att säkra likviditet i det korta perspektivet. För 
företag som fortfarande är drabbade av ekonomisk nedgång innebär en möjlighet till förlängt anstånd 
att obestånd på grund av övergående likviditetsproblem kan undvikas. Emellertid måste det företag 
som begär anstånd vara medvetet om att skatterna ska betalas efter anståndstiden, liksom att 
anståndet beläggs med ränta och avgift. 

I konsekvensanalysen beräknas den antagna ökningen av utestående anståndsbelopp efter utökningen 
baserat på nuvarande utestående totalsumma, multiplicerad med 5/13. Detta förutsätter att 
efterfrågan på anstånd är konstant. Det bör dock gå att kontrollera hur mycket de totala anstånden 
ökat vid tidigare utökningar av antalet möjliga redovisningsperioder med anstånd, för att få en 
potentiellt mer korrekt prognos. 

95 procent av anstånden har medgetts till mikroföretag och småföretag. Företagarna anser att 
regeringen bör vara beredd att utöka anståndsmöjligheten med fler redovisningsperioder, om det 
ekonomiska läget så kräver. 
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