
 

 

 

Stockholm 2022-12-15 

 
Till Finansminister Elisabeth Svantesson 

Hemställan beträffande tillfälliga anstånd  

 

Bakgrund 

Två år med restriktioner och rekommendationer till följd av pandemin orsakade 
aldrig tidigare skådade intäktsbortfall för besöksnäringens företag. En viktig 
likviditetsåtgärd som infördes för att underlätta för företag var möjligheten till 
tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar (översiktlig förklaring kring hur 
systemet är konstruerat redovisas i Bilaga 1).  

Efter att restriktionerna lyftes har intäkterna i stort sett återgått till normala 
nivåer, men självklart förslår sju månaders normala konsumtionsnivåer inte långt 
efter två års pandemi. Således är situationen för många företag inom 
besöksnäringen fortsatt mycket ansträngd och oron inför framtiden är enorm, inte 
minst med bakgrund av att en rad kostnadsökningar nu staplas på varandra.  

Prisökningarna på el och råvaror har varit och är skyhöga, hyreshöjningarna 
kommer att vara rekordstora, alkoholskatten höjs och dessutom kommer 
personalkostnaderna att öka till följd av att arbetsgivaravgiften för unga höjs den 1 
april 2023. Parallellt pressas gästernas ekonomi allt hårdare av räntehöjningar och 
inflation. Till ovanstående ska alltså nu läggas att stora summor ska betalas in i 
uppskjutna skatteinbetalningar. Totalt har besöksnäringens företag uppskjutna 
skatteinbetalningar på 4,4 miljarder SEK. 

I oktober och november redovisades i ett historiskt perspektiv mycket höga 
konkurstal för hotell- och restaurangföretag och risken är uppenbar att den 
utvecklingen fortsätter, vilket skulle slå hårt mot jobb och företag i en näring där 
en tredjedel av personalen är under 26 år och mer än 4 av 10 är utlandsfödda. 

Elstödet 

Regeringen har nyligen aviserat att elstöd kommer att börja betalas ut till 
hushållen i februari 2023. Besked om när elstödet ska betalas ut till företag saknas, 
men klart är att utbetalningen kommer senare än vad företagen planerat för och 
att de redan skenande elpriserna då har hunnit göra stora avtryck i företagens 
ekonomi. Det finns en betydande risk att de höga elpriserna leder till att företag 
lägger ned eller behöver begränsa sin verksamhet. 



Förslag 

För att besöksnäringen ska kunna bibehålla sin funktion som jobb- och 
integrationsmotor behöver kostnadsökningarna i näringen dämpas. Detta är inte 
minst viktigt med bakgrund av att utbetalningarna av elstöd är kraftigt försenade 
jämfört med vad företagen planerat för utifrån de utfästelser som 
regeringspartierna gjorde inför valet. 

För att inte ytterligare spä på en redan svår likviditetssituation i väntan på utlovat 
elstöd hemställer Visita därför om att regeringen 

• Utökar den slutliga avbetalningsperioden på anstånd från tre till fem år 
med möjlighet till undantag för de hårdast drabbade företagen. 
 

• Utökar antalet möjliga redovisningsperioder att få anstånd. 
 

• Flyttar fram den nuvarande bortre gränsen (12 februari 2023) för att ansöka 
om tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar. 

Vidare vill vi påtala det uppenbart olämpliga i att, i den situation som råder, höja 
arbetsgivaravgifterna för unga från och med den 1 april 2023 samt att höja 
alkoholskatten. Båda dessa åtgärder slår direkt mot hårt utsatta företag inom 
besöksnäringen. 

 

 

Jonas Siljhammar  
VD Visita 
 

Bilaga 1 

Nedan redogörs för regelverket utifrån företag som redovisar moms per månad. 
Det finns också företag som redovisar kvartals- eller årsvis. Då gäller delvis andra 
begränsningar. 

Fram till och med den 12 februari 2023 kan företag ansöka om anstånd på 
skatteinbetalningar för sammanlagt 9 redovisningsperioder (månader). Om 
skatteinbetalningarna redan skett sker en återbetalning motsvarande det 
inbetalda beloppet för respektive redovisningsperiod. De redovisningsperioder 
som företaget kan begära anstånd för måste infalla under januari 2020-januari 
2021 eller oktober-december 2021. 



De skatter som man kan få anstånd med inbetalning på är moms, 
arbetsgivaravgifter och avdragen inkomstskatt. 

De tillfälliga anståndens längd är uppdelade i tre etapper/led. Under den första 
etappen kan företag få anstånd med inbetalning i maximalt ett år, dock som längst 
till och med den 12 februari 2023. Därefter kan man ansöka om förlängning med 
ett år, vilket under normala omständigheter beviljas.  

Om ansökningsdatumet på den första ansökan ligger nära den 12 februari 2023 kan 
man samtidigt ansöka om förlängning med ett år. Dessa anstånd förfaller således 
senast den 12 februari 2024. Innan förfallodagen kan företaget välja att ansöka om 
ytterligare förlängning fast med avbetalningsplan som löper över 36 månader. 

I dagsläget finns alltså möjlighet att skjuta upp nio månaders skatteinbetalningar 
under ett år och sedan avbetala det på tre år. Från detta ska befintliga anstånd 
dras, vilket innebär att om företaget redan skjutit upp nio månaders 
skatteinbetalningar finns ingen möjlighet till nya anstånd. 

Kontaktperson: 

Anna Wallén, näringspolitisk chef 

Epost: anna.wallen@visita.se 

Telefonnummer: 0708-24 75 59 

 

Kort om Visita 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. 
Visita samlar cirka 6 000 medlemsföretag med över 8 944 arbetsställen, 
huvudsakligen hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, 
konferens-anläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, 
nöjes- och djurparker, turistbyråer, museer 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.  
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