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REMISSYTTRANDE;  
Promemorian ”Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga 
anstånd”  
 
(Ert diarienummer Fi2020/04865) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar ca 5 525 medlemsföretag med runt 8 220 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, 

campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, 

turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en 

medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 

företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerad remiss och vill härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Innehållet i förslagen i promemorian 

I föreliggande promemoria föreslås följande förändringar, nämligen att: 

1. Anståndstiden av så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av avdragen 

preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt ska utökas med upp till 

ett år.  

2. Antalet kalendermånader som anstånd kan beviljas för utökas från tre till sex.  

3. Anstånd även kan sökas för inbetalningar som skulle skett under oktober-

december 2020.  

4. Anståndsavgiften föreslås tas ut fr.o.m. kalendermånaden efter att anstånd 

beviljats.  

5. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. 

 
Den nuvarande krissituationen i besöksnäringen  

I mitten på mars i år slogs benen undan fullständigt på hela besöksnäringen genom 

regeringens och andra myndigheters restriktioner med anledning av spridningen av covid-

19. Fysisk samvaro är ju oftast en viktig ingrediens och förutsättning i utbudet av 

besöksnäringens tjänster. Efterfrågan kunde bara i mycket liten utsträckning återvinnas 
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under sommaren och nu skärps restriktionerna återigen. Regeringen var snabbfotad i 

arbetet med att ta fram ekonomiska stödåtgärder under mars-april och bidrog därmed 

sannolikt till att många avvecklingar och uppsägningar sköts på framtiden. Dessvärre 

löpte de flesta stödåtgärder ut under sommaren. Det gjorde inte krisen i besöksnäringen. 

I slutet på oktober förorsakade nya restriktioner och normgivning beteendeförändringar 

som föranledde enorma intäktsbortfall. Hotellen har exempelvis i genomsnitt tappat två 

tredjedelar av sina logiintäkter i riket och över 80 procent i storstäderna. 

Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande historiskt lågt och bokningsläget för december har 

kraftigt försämrats. Restaurangerna har tappat cirka 48 procent av sin omsättning sedan 1 

mars. -58 procent i Stockholm. Cirka 90 procent av julbordsförsäljningen, som normalt 

motsvarar ungefär 3 miljarder kronor har uteblivit. Nöjesparkerna har inte kunnat vara 

öppna och mäss- och konferensanläggningar har ekat tomma. I praktiken tappar 

besöksnäringen just nu mer intäkter än när det var som värst i våras. Sammantaget har 

detta fått enorma konsekvenser för sysselsättningen i branschen. Mer än 20 000 personer 

i besöksnäringen har hittills varslats, över 60 000 har omfattats av 

korttidspermitteringssystemet, tiotusentals normala tillfälliga anställningar såsom 

sommarjobb har antingen inte tillsatts eller avslutats. Så länge restriktioner och 

normgivning skärps och smittan av covid-19 ökar fortgår även krisen i besöksnäringen. 

Efter 9 månader av efterfrågebegränsningar är den redan dåliga ekonomiska 

motståndskraften för många företag helt uttömd. Läget är kort sagt akut. Till detta ska 

läggas att de utökade åtgärder som nu föreslås inte föreslås träda i kraft förrän i februari-

mars 2021 och därefter kommer själva utbetalningarna att dröja länge än. 

Handläggningen av de redan befintliga stödåtgärderna är dessutom i många fall kraftigt 

försenad. 

 
Besöksnäringens speciella roll på svensk arbetsmarknad 

Besöksnäringen är den näring i Sverige som anställer högst andel unga. Cirka en tredjedel 

av de anställda i besöksnäringen är under 24 år, vilket ska jämföras med 10 procent på 

den övriga arbetsmarknaden. Utöver detta anställer besöksnäringen även högst andel 

utlandsfödda och högst andel personer som saknar gymnasieutbildning. Den fyller därför 

en mycket viktig funktion för att integrera människor i det svenska samhället och i det 

vuxna arbetslivet. 

 

Eftersom ersättningsnivåerna i de nuvarande stödåtgärderna endast delvis täcker 

företagens kostnader och att utbetalningarna dessutom dröjer är risken för uppsägningar 

och inställda betalningar, som i annat fall inte varit nödvändiga, överhängande. 
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Visitas synpunkter på förslagen i promemorian 

Visita tillstyrker de inledande punkterna 1–3 om ytterligare anpassningar av regelverket 

om tillfälliga anstånd. Vi anser dock att det i ljuset av direkt ovanstående stycken 

innehåller följande stora svagheter som skyndsamt behöver korrigeras. 

 
 
Ikraftträdandet 

Enligt promemorian ska lagändringarna träda i kraft den 1 mars 2021. Som framgår ovan 

rasar krisen fortfarande för en mängd företag inom besöksnäringen. På flera sätt är krisen 

allvarligare nu än i april-maj och den är nu inne på sin tionde månad. De förlängningar 

av vissa stödåtgärder som hittills aviserats kommer att träda i kraft och utbetalas alltför 

sent. Utbetalningarna av medel från tidigare och nuvarande stödåtgärder är kraftigt 

försenade. I ljuset av ovanstående riskerar detta likviditetsstöd vara helt irrelevant för 

många företag inom besöksnäringen när den föreslagna ansökningstiden öppnar. Det är 

uppenbart att ju tidigare ikraftträdande, desto större blir nyttan. Visita anser därför att 

ändringarna bör träda i kraft senast den 1 januari. Det skulle förhoppningsvis medföra att 

en del företag skulle kunna nyttja anståndet för att överbrygga väntan på andra 

stödåtgärder som de är berättigade till. 

 
 
Återbetalning 

Med tanke på att konsumtion i besöksnäringen inte kan antas skjutas upp i samma 

omfattning som mycket annan konsumtion är det viktigt att de företag som väljer att 

ansöka om anstånd har en rimlig tid och möjlighet att återbetala anståndet. Därför anser 

Visita att det är välkommet att anståndstiden utökas med upp till ett år. Givet erfarenheten 

av utvecklingen denna kris och det skick som många företag nu befinner sig i anser vi 

dock att anståndstiden skulle behöva anpassas ytterligare. Om företagen bedömer att 

återbetalningen och därmed överlevnaden blir för svår kommer de hellre att avveckla sin 

verksamhet. Vi anser att det är viktigt att skicka en signal om att dessa anstånd inte är det 

som en dag ska leda till företagens avveckling. Visita bedömer att amortering över ett 

intervall av 3-5 år skulle skicka en sådan signal. 

 

Visita välkomnar i denna del också att promemorian är tydlig med att företrädaransvaret 

fortsatt inte kommer att tillämpas på tillfälliga anstånd av Skatteverket. Se det rättsliga 

ställningstagandet Tillfälliga anstånd och företrädaransvar (dnr 8–137725). 

 
 
Anståndsavgiften 

I den föregående lagstiftningen anges att ”anståndsavgiften tas ut med 0,2 procent på 

beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med den sjunde månaden efter att 
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anståndet beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas…”. I 

promemorian föreslås den istället tas ut direkt fr.o.m. kalendermånaden efter att anstånd 

beviljats. Visita avstyrker denna ändring. I ljuset av vad som bör vara lagstiftarens mening 

framstår denna skärpning som opåkallad. Det finns stor risk att den typen av mindre 

skärpning kommer att skapa betydligt mer oreda, missförstånd och mindre förutsebarhet 

än de små förtjänster som kan antas motivera den. I övrigt ansluter sig Visita i denna och 

övriga delar till Näringslivets Skattedelegations remissyttrande. 

 
 
 

 

Med vänlig hälsning 

                       

 
Jonas Siljhammar                                                

VD                                                             

  Thomas Jakobsson 

  Chefekonom 

 


