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Vissa skyndsamma åtgärder på skatteområdet med anledning av Covid-19   

 

Svenskt Näringslivs har till regeringen skickat in tre paket med efterfrågade krisåtgärder.1 I 

denna skrivelse uppmärksammas vissa ytterligare förslag till åtgärder som behövs för att 

skyndsamt undanröja eller minska ett antal problem på skatteområdet som många av våra 

medlemsföretag i dag möter. Härutöver har ett flertal frågor lyfts i diskussioner med såväl 

Skatteverket och som Finansdepartementet. Förslagen är inte uttömmande, fler kan behövas. 

 

Föreliggande förslag har det gemensamt att de direkt berör såväl Skatteverket som 

Finansdepartementet. Det är, enligt Svenskt Näringsliv, viktigt att verket och departementet 

nu tar ett gemensamt ansvar för dessa. Vid en internationell utblick kan konstateras att 

myndigheter och regeringar i andra länder (se nedan) agerar skyndsamt i frågor av det slag 

som lyfts fram nedan. Det är nu hög tid att agera så även i Sverige.  

 

Skänkta varor 

 

Svenskt Näringsliv har i en skrivelse till Skatteverket bett om ett klargörande om att 

uttagsbeskattning inte ska ske i situationer där varor som inte lämpar sig för försäljning 

skänks. Rådande Corona-kris har förstås gjort frågan än mer brådskande och vi får 

information om att flera länder nu agerar.   

 

Utöver de mer avgränsade frågor om skänkta varor som ovan nämnda skrivelse avser har 

många företag nu starka önskemål om att skänka varor, utrustning och tjänster som kan 

underlätta för samhället att hantera den kris som Corona-viruset fört med sig i samhället.  

Det torde råda enighet om att det vore olyckligt om sådana drivkrafter motverkas av risk för 

beskattningskonsekvenser. Här behövs skyndsamt klargöranden som undanröjer sådana 

risker. Se exempel i bilagda mejl.   

 

Hyresmomsen    

 

Lokaler som tillfälligt ändras för att hyras ut och nyttjas som fältsjukhus, hotellrum som 

tillfälligt används för evakuerings- och andra former av vårdboenden, eller om hyresfria 

månader lämnas, riskerar få stora ekonomiska konsekvenser. Krav på återföring i delar av tio 

års investeringsmoms uppkommer om uthyrningen bryts och inte längre kan omfattas av 

momsplikt. Det finns inga självklara, enkla och generella lösningar för att i dagsläget 

säkerställa momsplikten, utan en lagändring måste till och vårt förslag kan användas som en 

utgångspunkt för snabb ändring.2 Det uppdrag som nu finns på Skatteverkets 

utredningsavdelning i denna fråga medför inte en sådan omedelbar lösning som nu krävs. 

 
1 https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/   
2 https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/modernisera-hyresmomsen-for-
verksamhetslokaler_773005.html 

https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/skankta-varor-fragan-om-uttagsbeskattning-inkomstskatt-moms_770775.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblogg.svensktnaringsliv.se%2Ffokus-pa-skatterna%2Fmoms-skurken-som-medfor-tomma-lokaler%2F&data=02%7C01%7CRichard.Hellenius%40svensktnaringsliv.se%7C0c6070643c7a48112e4208d7da2f6f64%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637217769568313795&sdata=aM95J9znLFb0HbBsm4YSlVNTGQkQMRl9QSEdCNdoxpc%3D&reserved=0
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svensktnaringsliv.se%2Fmaterial%2Fskrivelser%2Fmodernisera-hyresmomsen-for-verksamhetslokaler_773005.html&data=02%7C01%7Coscar.brissle%40svensktnaringsliv.se%7C0563e52de0b747cd7bc208d7dbb2fa0f%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637219434063566023&sdata=pK%2Bm%2BlScvonsQWXFxaYEl3Cp%2BpBda23I7jrq%2FqrJOTE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svensktnaringsliv.se%2Fmaterial%2Fskrivelser%2Fmodernisera-hyresmomsen-for-verksamhetslokaler_773005.html&data=02%7C01%7Coscar.brissle%40svensktnaringsliv.se%7C0563e52de0b747cd7bc208d7dbb2fa0f%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637219434063566023&sdata=pK%2Bm%2BlScvonsQWXFxaYEl3Cp%2BpBda23I7jrq%2FqrJOTE%3D&reserved=0


2 (2) 

 

Här behövs det ett skyndsamt agerande så att lagstiftning, med retroaktiva inslag, är på plats 

inom de närmaste månaderna.   

 

Åtgärder för att skydda personal från smitta   

 

Många företag drabbas till följd av Coronakrisen av brist på kompetens, inte minst genom att 

anställda drabbas av viruset. I syfte att säkerställa tillgänglig kompetens, så att produktion av 

varor och tjänster kan upprätthållas, behöver många företag bl.a. säkerställa att personalen 

kan ta sig till och från arbetet på annat sätt än genom kollektivtrafik. Det kan tilläggas att 

också Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att undvika kollektivtrafiken. Därför 

behövs skyndsamma åtgärder, så att insatser från arbetsgivare som syftar till att anställda ska 

ta sig till och från jobbet på annat sätt än genom kollektivtrafik, inte motverkas av skatte-

konsekvenser för företaget eller de anställda. Även effekter av eventuell trängselskatt 

behöver här undanröjas.  

  

Anstånd med uppgiftslämnande, uppgiftssammanställningar etcetera  

 

Många företag är till följd av Corona-krisen hårt belastade av åtgärder som syftar till att 

upprätthålla och säkerställa en fungerande verksamhet, och inte sällan företagets överlevnad. 

Många länder3 avlastar nu företagen temporärt ett flertal skyldigheter avseende rapport-

eringar av skilda slag; för deklarationer, tp-dokumentation, s.k. DAC 6-rapportering m.m. 

 

De svenska initiativen har hittills i huvudsak begränsat sig till en månads förlängning 

avseende de s.k. byråanstånden samt möjligheten att lämna sin deklaration upp till en månad 

för sent utan att betala någon förseningsavgift.4 För att säkerställa konkurrenskraftiga villkor 

för det svenska näringslivet är det således angeläget att Sverige agerar mer skyndsamt och 

kraftfullt när det gäller att avlasta företagen från rapporteringsskyldigheter under rådande 

krissituation.  

 

  

 

 

Johan Britz     Richard Hellenius 
Näringspolitisk direktör   Skatteexpert   
 

 

 

 

 
3 Se bl.a. Danmark och Polen 
4https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavc
oronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html 

https://home.kpmg/dk/en/home/insights/2020/04/the-danish-ministry-of-taxation-extends-all-tax-disclosure-deadlines-until-1-september-2020.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-poland-transfer-pricing-return-filing-extended-due-date.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

