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REMISSYTTRANDE;  
Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med 
inbetalning av skatt (Ert diarienummer Fi2021/00808) 
 

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

samlar ca 5 407 medlemsföretag med runt 8 050 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

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

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

samt 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 promemoria och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Förslagen i promemorian 
 

1. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter 

utökas med en månad till sju redovisningsperioder. 

2. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt ska fortsatt endast kunna beviljas 

för högst sex redovisningsperioder. 

3. Anstånd med inbetalning av dessa skatter och avgifter samt mervärdesskatt 

som redovisas månadsvis ska kunna beviljas även för redovisningsperioder 

som infaller under januari 2021. En utökning med en månad. 

4. Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden avseende avdragen 

preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas 

månadsvis eller kvartalsvis ska senareläggas till den 12 mars 2022. 

5. Anståndsavgift ska tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per 

kalendermånad.  

6. Lagen ska träda i kraft den 26 april 2021. 
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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 

under sommaren. Regeringen var snabbfotad i arbetet med att ta fram och betala ut 

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 

minst lika stora intäktsbortfall som under våren. 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 de närmaste 

månaderna är rekordlågt. Restaurangerna har tappat cirka hälften procent av sin 

omsättning sedan 1 mars. 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 mer än 11 månader av efterfrågebegränsningar är den redan dåliga ekonomiska 

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

 

Generellt om anstånd som stödåtgärd 
 

Med anledning av krisens ekonomiska omfattning och att de stödåtgärder som 

tillkommit under den senare delen av krisen präglas av mycket stora förseningar vad 

gäller beslut, ikraftträdande liksom utbetalning, har många företag tvingats in i en akut 

likviditetskris. Därmed tvingas de företag som kan att skuldsätta sig mer än vad de 

redan gjort p.g.a. statens senfärdighet. Vidare ska tilläggas att risken är stor att många 

företag i den här situationen med rätta är tveksamma till att öka sin skuldsättning när 

man inte vet om, när och i så fall hur mycket ekonomiska stöd man eventuellt kan vara 

berättigad till i framtiden. Denna tveksamhet späs dessutom på av anståndens korta 

löptid. Det finns därmed en betydande risk att dessa anstånd endast skjuter konkurser 

på framtiden. 

 

I det akuta krisläge vi befinner oss menar emellertid Visita att anstånd för skatter och 

avgifter för många företag kan ha dämpande effekter. 
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Visitas synpunkter på förslagen 
 
Utökning av antalet möjliga redovisningsperioder 
 

Visita välkomnar att antalet redovisningsperioder utökas från sex till sju för anstånd 

med inbetalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Vi är dock kritiska till att 

förslaget inte omfattar mervärdesskatt. Som skäl till att undanta mervärdesskatt anges 

i promemorian uppbördsförluster. Det framstår dock som att risken för 

uppbördsförluster är större om man inte i tillräckligt stor utsträckning hjälper företag 

att överleva.  

 

Man bör inte heller underskatta betydelsen av att systemet blir mindre homogent och 

överskådligt när man i den sjunde perioden undantar en av skatterna.  

 

Det är i det här läget och vid den här sena tidpunkten uppenbart att fler perioder skulle 

behövas. Det rimliga i detta läge vore att utöka dem till nio och även mervärdesskatt 

omfattas. I detta sammanhang blir det då också naturligt att utöka de månader vars 

inbetalningar man kan söka anstånd för utöver januari 2021 även lägga till februari och 

mars 2021. 

 

Den bortre tidsgränsen 
 

Visita tillstyrker förvisso att den bortre tidsgränsen för anstånd senareläggs. Givet 

erfarenheten av utvecklingen denna kris och det skick som många företag nu befinner 

sig i anser vi dock att anståndstiden skulle behöva anpassas i ytterligare betydande 

omfattning. Om företagen bedömer att återbetalningsvillkoren blir för hårda och 

därmed uppfattar att möjligheten till överlevnad blir för liten kommer de hellre att 

avveckla sin verksamhet. Visita bedömer att amortering över ett intervall på minst 3–

5 år skulle behövas för att anstånden ska få fullt positivt genomslag. 

 

 

Anståndsavgiften ska sänkas 
 

Visita har tidigare påtalat vikten av kostnaderna för anstånd bör hållas så låga som 

möjligt samt att de bör vara enkla att förstå och få överblick över. Visita välkomnar 

därför denna förändring. 

 

 

Ikraftträdandet 
 

Lagen föreslås träda i kraft den 26 april 2021. Med anledning av det extrema krisläge 

som råder samt att vi förhoppningsvis närmar oss en brytpunkt menar Visita att det är 

uppenbart att förändringen behöver träda i kraft snarast möjligt med ovan föreslagna 
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förstärkningar. Snabbheten kan vara helt avgörande för många jobb och företag i detta 

läge. 
 
 
Övrigt 

Visita anser att det är viktigt att promemorian fortsatt 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). 

 

 
 
 

 

Med vänlig hälsning 

                       

 
Jonas Siljhammar                                                

VD                                                             

  Thomas Jakobsson 

  Chefekonom 

 


