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Remissvar
Förlängning av tillfälliga skatteanstånd
Företagarna har fått rubricerade förslag på remiss och får anföra följande.
Sedan den 1 mars 2009 finns en möjlighet till tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt för
företag. Det gäller preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för anställda vid högst två
betalningstillfällen under 2009. Anstånden löper som längst ett år från ordinarie förfallodag. De
första anstånden förfaller betalning den 12 mars 2010. Nu föreslås att anstånden ska kunna
förlängas längst till den 17 januari 2011.
Företagarna har uppvaktat Skatteutskottet i denna fråga och vill understryka att det är en helt
nödvändig åtgärd för att undvika onödiga konkurser i finanskrisens kölvatten. Samtidigt är det
helt riktigt att dessa anstånd är en extraordinär åtgärd. Företag som saknar varaktig ekonomisk
uthållighet bör inte hållas vid liv med ”konstgjord andning” som snedvrider konkurrensen och
hindrar en naturlig strukturomvandling.
Företagarna vill dock peka på några inslag i förslaget som skulle behöva justeras.
Förslaget öppnar inte för nya anstånd utan innebär bara att redan beviljade anstånd förlängs. Det
finns därmed ingen risk att företag nu skulle välja att söka anstånd i stället för att låna på
marknaden – om detta vore möjligt. Däremot lär företag som har beviljade anstånd och inte har
valt att själva återkalla anstånden knappast anses så kreditvärdiga att de skulle lyckas få en
sedvanlig kredit även om tillgången till företagskrediter på marknaden skulle ljusna. Företagarna
anser därför inte att det är motiverat att dessa krisföretag ska betala en särskild anståndsavgift för
förlängningen utan föreslår att det bör räcka med sedvanlig anståndsränta.
Vid utgången av november 2009 uppgick anståndsbeloppen till sammanlagt drygt 5 miljarder
kronor fördelat på 4 340 företag. Det är således mycket stora belopp som skall avvecklas.
Företagarna anser det därför olämpligt om avvecklingen skulle ske så snabbt att hela syftet att
undvika onödiga konkurser förfelas. Hela anståndsbeloppet bör därför inte förfalla till betalning
på en gång, redan i januari 2011.
Företagarna föreslår i stället att reglerna justeras så att betalningen av dessa anståndsbelopp får
fördelas på två tillfällen med en rimlig period mellan betalningstillfällena. Förslagsvis bör
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avvecklingen ske med minst hälften senast den 17 januari 2011 och återstoden senast den 12 juli
2011. En sådan lösning skulle minska risken att avvecklingen leder till onödiga konkurser.
Nuvarande regler om sk ställföreträdaransvar för företagets obetalda skatter medför att
företrädarna tvingas försätta företaget i konkurs senast samma dag skatten förfaller till betalning
för att undgå personligt ansvar. Detta gäller även om företaget inte klarar betalningen av
anståndsbeloppet den senaste tillåtna dagen och även om de obetalda skatterna beror på
likviditetsbrist i stället för att företaget är på obestånd. Det är särskilt angeläget att Skatteverket
tydligt informerar företagen om risken för ställföreträdaransvar både i anslutning till besluten om
fortsatt anstånd, saldobesked om skattekontot och på webben.
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