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Konjunkturinstitutet anser att det är motiverat att utöka antalet redovisningsperioder som fö-

retagen kan söka anstånd för, och instämmer i de skäl för detta som anges i promemorian. 

Konjunkturinstitutet anser dock att den föreslagna maximala anståndstiden bör kortas ner 

något. 

DEN MAXIMALA ANSTÅNDSTIDEN FÖR MIKROFÖRETAG BÖR KORTAS NER 

Den föreslagna lydelsen i § 1a innebär att företag som deklarerar årsvis kan få anstånd till och 

med senast den 17 januari 2025 om de ansöker om maximal förlängning av anståndstiden. I 

och med de föreslagna lagändringarna i prop. 2021/22:65 kan företagen därefter ansöka om 

betalningsplan upp till 15 månader till. Eftersom anstånd kan lämnas retroaktivt kommer 

mindre företag som inte tidigare utnyttjat anståndsmöjligheten kunna ansöka om anstånd un-

der 2023 avseende redovisningsperioden 2020–2021 som innebär att de kan skjuta upp skat-

teinbetalningar ända till 2025 och en bit in på 2026.  

Promemorians förslag syftar till att underlätta för företagen i närtid. Ingen vet i dagsläget 

med säkerhet hur smittspridningen och konjunkturutvecklingen kommer att se ut 2024–

2025. Att redan nu lagstifta om möjligheter till förlängning av anstånd så pass långt fram i ti-

den är därför inte motiverat. Konjunkturinstitutet föreslår därför att förslaget formuleras om 

så att den totala möjliga anståndstiden blir kortare.   

DEN MAXIMALA ANSTÅNDSTIDEN FÖR STÖRRE FÖRETAG BÖR OCKSÅ KORTAS NER 

Den föreslagna lydelsen i § 1 innebär att företag som deklarerar månadsvis eller kvartalsvis 

kan få anstånd till och med senast den 12 februari 2024, om de ansöker om maximal förläng-

ning av anståndstiden. I och med de föreslagna lagändringarna i prop. 2021/22:65 kan före-

tagen därefter ansöka om betalningsplan upp till 15 månader till. Det innebär att företag som 

deklarerar månadsvis eller kvartalsvis kan skjuta upp skatteinbetalningar en bit in på 2025.  

Det är visserligen ett tidigare datum än för mindre företag. Men de totala anståndsbeloppen 

som berörs är desto större, och även denna tidsgräns är väl tilltagen. Onekligen finns ett be-

hov av att underlätta för företagen i dagsläget. Detta behov ska dock vägas mot risken för 

kreditförluster för staten, som ökar ju längre anståndstiden förlängs. I synnerhet eftersom 

inga särskilda skäl krävs för att anstånd ska beviljas, som innebär att det är företag med lägst 
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kreditvärdighet som kommer att utnyttja anstånden i högst utsträckning. Det vore därför 

lämpligt att korta ner den maximalt möjliga anståndstiden. Anståndstiden kan förlängas vid 

ett senare tillfälle, om det visar sig att covid-19-pandemin förvärras ytterligare under 2022 

och 2023. Konjunkturinstitutet föreslår att förslaget formuleras om så att den totala möjliga 

anståndstiden blir något kortare, men att det finns en beredskap för att förlänga anståndsti-

den igen om det visar sig vara behövligt. 

DEN OFFENTLIG-FINANSIELLA EFFEKTEN 

Konjunkturinstitutet anser att beräkningen av de offentlig-finansiella effekterna av förslaget 

är rimlig. Det kan dock konstateras att utnyttjandegraden av anståndsmöjligheten i hög grad 

kommer att bero på hur företagens upplåningskostnader kommer att utveckla sig i förhål-

lande till räntan på anståndsbeloppen. Om marknadsräntorna skulle stiga påtagligt snabbare 

2022–2023 än vad som förutsågs i Konjunkturläget december 2021 är det sannolikt att ut-

nyttjandegraden blir högre än beräknat. I sådana fall kan även uppbördsförlusterna bli större 

än beräknat. 

BESLUT 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Erik Glans. 

 

Urban Hansson Brusewitz 

Generaldirektör 


