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Hemställan – förseningsavgift 

 
FAR gick den 24 april in med en hemställan till Skatteverket om att förseningsavgift inte ska tas ut för 

inkomstdeklarationer som omfattas av byråanstånd. I svar från Skatteverket den 10 maj informerades 

FAR att befrielse i detta fall inte kunde lämnas med hänsyn till likabehandlingsprincipen. 

I likhet med våren 2020 bedöms coronavirusets effekter medföra stora svårigheter för byråer att lämna 

in samtliga deklarationer senast den 15 juni, liksom att biträda företag med deras deklarationer så att de 

kan lämnas in den 1 juli. När detta skrivs är samhället mitt uppe i en tredje våg och vaccination är 

normalt inte ännu tillgängligt för alla yrkesverksamma personer eller deras barn i skolåldern.  

Mot bakgrund av den extraordinära samhällssituationen bedöms denna vår bli ännu mer besvärlig i 

förhållande till byråers möjlighet att lämna in samtliga deklarationer inom ramen för ordinarie 

deklarationstidpunkt. Detta beror på en väsentligt större sjukfrånvaro än normalt, där flera 

sjukskrivningar tyvärr heller inte enbart avser kortare perioder. Allvarligast för verksamheten är 

hälsoläget på de mindre byråerna som är mer beroende av ett fåtal personer. Där hinns arbetet helt 

enkelt inte med. Samtidigt som det är kort om folk på grund av covid-frånvaro så faller det på revisorer 

att i förekommande fall, under en i normala fall mycket hektisk period, att nu även skriva intyg vid 

ansökningar om både omställningsstöd och stöd för korttidssarbete. Intygen i anslutning till det 

förlängda stödet för korttidsarbete har tillkommit och ska lämnas under just kvartal 2. Dessa intyg är i 

många fall mycket tidskrävande. Samtidigt har omkring 8 000 – 10 000 ansökningar om kunders stöd 

för korttidsarbete överklagats av Tillväxtverket, och kommer således i praktiken ”tillbaka” även till 

revisorer i företagen, vilka ofta initialt är kundens första kontakt i dessa kritiska situationer. När 

kompletterande information om det ekonomiska läget i företag ska lämnas involverar detta naturligen 

revisorer och redovisningskonsulter. Arbetsbelastningen inom branschen är således extremt hög i 

denna extraordinära situation, samtidigt som hälsoläget även för de inom branschen är lika besvärande 

som i samhället i övrigt med mycket ad hoc frånvaro p.g.a. barn i skolor m. m. Detta kan inte planeras 

för. Dygnets timmar utgör begränsningen. Det är inte en organisatorisk fråga när nya anställda inte 

finns att tillgå.   
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Branschens medlemsföretag är givetvis angelägna om att assistera sina klienter med att upprätta 

kompletta och kvalitativa deklarationer. För att ge rimliga förutsättningar för detta är byråerna i stort 

behov av en möjlighet till en i praktiken förlängd deklarationsperiod även detta extraordinära år.  

I svaret från den 10 maj hänvisas till möjligheten att lämna in en erinran mot en förseningsavgift. Av 

lätt insedda skäl löser inte denna möjlighet den uppkomna situationen. En erinran mot avgiften tar i sig 

tid och är förknippad med stor osäkerhet. Det är ingen lösning på läget idag. 

FAR hemställer därför att Skatteverket meddelar att Skatteverket även för 2021 kommer att låta bli att 

ta ut förseningsavgifter om inkomstdeklarationer lämna in senast den 15 juli (oavsett om de lämnas på 

papper eller digitalt), dvs. inom en månad från ordinarie deklarationstidpunkt. 
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