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Remissyttrande 
 

Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av 
skatt 
 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås att den möjlighet till anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär 
skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad ska 
utökas, till att kunna beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt vars 
redovisningsperiod är ett kalenderkvartal ska anstånd få beviljas för högst fyra redovisningsperioder. 
Anståndet föreslås få beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april-juni 2022 och att 
den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för nämnda skatter och avgifter 
senareläggs till den 12 september 2023. 

De nya anståndsmöjligheterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. 

 

Företagarnas inställning 

Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian. Möjligheten till anstånd med skatt är ett system som 
fungerar smidigt och regelverket finns på plats sedan tidigare. Ytterligare anstånd kan vara 
betydelsefullt för företag med ansträngd likviditet i närtid. 

Emellertid är det viktigt att komma ihåg att skatteanstånd inte är ett bidrag, utan en kredit, och den är 
belagd med en årsränta om totalt 4,7 procent. Företag som skjuter upp skatten måste vara beredda att 
betala skatten och räntan efter att anståndet löpt ut.  

Det kan noteras att det är drygt 58 000 företag som redan har utestående anstånd, vilka omfattar 
nästan 34 miljarder kronor. För företag som redan har anstånd, kan det vara särskilt riskabelt att ta på 
sig fler räntekostnader. Av dessa företag är 95 procent mikro- eller småföretag (upp till 50 anställda), 
samtidigt som dessa 95 procent enbart har 35 procent av de totala utestående anstånden. 

Antagandet om att den föreslagna utökningen kommer att utnyttjas av 12 000 företag är, som också 
anges i promemorian, väldigt grovt beräknat, och bygger på statistik från tidigare utökningar. De 
branscher som främst har de befintliga anstånden (handel, hotell/restaurang, bygg) är tydligt 
personalintensiva, vilket gjorde dem särskilt sårbara under pandemiåren. Företagen som upplevt de 
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största kostnadsökningarna för el torde snarare vara de särskilt elintensiva, i synnerhet inom 
tillverkande industri. Detta kan medföra att det blir en annan typ av företag, både sett till branscher 
och storlek, som kommer att ansöka om de nya anståndperioderna.  

Företagarna vill avslutningsvis framhålla att utökningen av anstånd inte får ersätta andra åtgärder 
som kan stärka företagens ekonomi – däribland återbetalning av överavgifter, sänkt elskatt och de 
tillfälliga elkostnadsstöd som har aviserats från regeringen. 
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