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Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 
som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 
företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 
förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 
nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i 
gränserna mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning.  

Det är ett gott initiativ att sänka avgifterna för anstånd med skatteinbetalningar, men reglerna blir 
onödigt krångliga och dyra för företagen, Att göra de första 6 månaderna avgiftsfria för beslut fattade 
efter 30 mars 2020 är bra, om man vet när effekterna av corona-pandemin upphör. Regeringen 
uppger inte att man vet att så blir fallet, så därför är denna gräns onödigt angiven. Situationen är 
exceptionell och därför fordras exceptionell handlingskraft och tillåtande attityd till företagande i 
Sverige. 

Syftet med det tillfälliga anståndet uppges vara att snabbt dämpa tillfälliga likviditetsproblem som 
kan uppstå för företag i följderna av utbrottet av det nya coronaviruset. Regeringens beslut om 
förbud mot folksamlingar för att reducera resande, och därmed smittspridning, kom 11 mars 2020. 
Från detta datum ska det således ta nästan 3 veckor till det datum då dessa förändrade regler om 
tillfälliga anstånd ska gälla. Om regeringen menar allvar med detta så borde regeln gälla retroaktivt 
från just 11 mars 2020. 

Propositionen visar tyvärr på de brister man har när det gäller förståelse för företagande. Trots att 
man lyfter fram likviditetsproblem, så tappas detta bort vid beskrivningen av effekter för företag. Här 
blandar man helt plötsligt in att åtgärden ska förbättra förutsättningarna för företagens lönsamhet 
bibehålls och risken för konkurs minskar kraftigt. Att skjuta upp skatteinbetalningar har inget med 
lönsamhet att göra, utan påverkar likviditeten. Att åtgärderna kommer så sent innebär att man redan 
suttit och åsett hur en mängd friska och hälsosamma företag tvingats i konkurs efter regerings- och 
myndighetsbeslut. I dessa friska företag har en mängd människor dessutom tvingats ut i 
arbetslöshet. 

Det relativt långa resonemanget om att staten är gynnad i jämförelse med andra aktörer, att 
statslåneräntan är låg och att avgifterna ska ligga i nivå med marknadsränta är vederhäftigt. 
Slutsatsen blir däremot märklig med hänvisning till att staten fortfarande ska tjäna pengar på den 
exceptionella situationen. Om företag ska bidra till statens intäkter under goda tider måste staten 
vara generös och vidsynt i svåra situationer. Under den period corona-pandemins verkningar pågår 
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bör därför ingen avgift alls krävas för anstånd med skatteinbetalningar. Fortfarande beräknas staten 
tjäna nästan en halv miljard kronor på de anståndsavgifter man föreslår. Denna typ av ocker borde 
inte vara värdigt ett civiliserat land. 

Något egentligt motiv till varför avgiften om 0,2 % per kalendermånad skulle vara en lämplig nivå går 
inte att finna, i annat än att statskassan ska tjäna pengar på företags olycka. Avgiften borde tas bort 
helt under den period Folkhälsomyndigheten anger att vi bör ha restriktioner (deras 
rekommendationer), och 6 månader därefter för att småföretagens verksamhet ska hinna få 
tillräckligt med luft under vingarna för att ha råd att betala tillbaka de lånade pengarna som anstånd 
med skatteinbetalningar innebär. 

I propositionen kunde regeringen ha passat på att skriva in att företrädaransvaret inte ska gälla för 
detta tillfälliga anstånd, eftersom Skatteverket redan meddelat detta i ett ställningstagande. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk talesperson 
Erik Sjölander varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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