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Dagens agenda
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Nytt vapenpaket till Ukraina

Utökat skatteanstånd till företagen 

Gasprisstöd till hushåll



Stora krav på den ekonomiska politiken

• Svensk ekonomi i lågkonjunktur 

2023–2025

• Högsta inflationen på över 30 år

• Arbetslösheten väntas stiga

• Energikris med rekordhöga priser

• Pågående krig i vårt närområde

• Behov av reformer och åtgärder 

för att stötta både hushållen och 

företagen
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Inflation i Sverige
Årlig procentuell förändring, månadsvärden

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

KPIF exkl. energi

KPI

KPIF



Utgångspunkter för finanspolitiken
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Finanspolitiken ska inte driva på inflationen. Den samlade inriktningen ska 
därför inte vara expansiv, trots lågkonjunkturen

Överskottsmålet ska nås

Effekten av nedgången på hushåll och företag av energikrisen ska mildras 

Värna arbetslinjen



Avancerade vapen till Ukraina
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• Det hittills största paketet med försvarsmateriel till Ukraina

• Innehåller en omfattande mängd avancerade vapen till ett värde av 4,3 miljarder 

kronor, där stridsfordon 90 (CV 90) utgör huvuddelen av bidraget 

• Paketet innehåller upp till 50 CV 90-stridsfordon, pansarvärnsrobotar (NLAW), 

granatgevär, pansarskott, automatvapen och minröjningsutrustning 

• Förutsättningar för återanskaffning av skänkt materiel, motsvarande drygt 7 

miljarder kronor

• Regeringen har även gett Försvarsmakten i uppdrag att förbereda för leverans av 

artillerisystemet Archer till Ukraina



Skatteanstånd
• Möjligheten för företag att få så kallade tillfälliga anstånd infördes under 2020 

som en pandemiåtgärd.

• Syftet med anstånden är att hjälpa företag som i grunden är sunda och 

livskraftiga över en tillfällig, svår period med likviditetsbrist

• Detta ger möjlighet till en likviditetsförstärkning och minskar risken för att i 

grunden livskraftiga företag inte överlever en tillfällig kris, som den energikris 

vi nu befinner oss i

• Anstånd kan ges för inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter 

och moms i upp till två år

• Anståndet går att söka även nu
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Utökad möjlighet till skatteanstånd
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Bortre tidsgränsen 
flyttas från 12 februari 
till 12 september 2023

1

Företagen kan även 
ansöka om anstånd för 
april–juni 2022

2

Antal anståndsmånader 
utökas ökar från nio till 
tolv

3



Konsekvenser av förslaget

• I storleksordningen 12 000 företag beräknas använda 
sig av det utökade anståndet

• Beräknas innebära att cirka 16 miljarder kronor i 
skatteinbetalningar skjuts framåt i tiden

• Offentligfinansiell effekt: -130 miljoner kronor 2023

2023 2024 2025 2026 2027

Effekt på budgetsaldot, 

miljarder kronor
-16,4 +8,2 +4,1 +2,1 +2,0
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Gasprisstöd till hushåll 
• 27 000 svenska hushåll har drabbats av 

höga gaspriser det senaste året

• Regeringen inför därför ett tillfälligt 

gasprisstöd till hushållen i södra Sverige, 

med samma konstruktion som 

elprisstödet

• Regeringen avsätter 150 miljoner kronor 

för stöd till gaskunder

• För en villa som värms upp med gas 

innebär detta ett stöd på ca 12 000 kronor 
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Sammanfattning
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Stöd till Ukraina med nytt vapenpaket

Stöd till företagen med skatteanstånd

Stöd till hushållen med gasprisstöd



Extra ändringsbudget
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