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Yttrande över promemorian Förlängt växa-stöd

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerat betänkande. LRF ställer sig bakom det förslag som lämnas i den
remitterade promemorian. Det gäller under förutsättning att de som bedriver
sin näringsverksamhet via en enskild firma fortsatt kommer att utgöra
enmansföretag.
LRF anser således att neutraliteten i beskattningsreglerna är mycket viktig och
har således noterat att i riksdagen i december antog Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på
skatteområdet. Tillkännagivandena innebär att regeringen har fått i uppdrag av
riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar.
Moderaterna och Kristdemokraterna anger i budgetreservationen att den del av
stödet som riktar sig till enskild firma är felriktat och riskerar att skapa problem
för just dem man avser att hjälpa. De två partierna anför att enskild firma inte
är en lämplig företagsform för anställningar, då den innebär ett obegränsat
ekonomiskt ansvar för alla företagets åtaganden. Med anställningsansvar ökar
den ekonomiska risken när företaget ska ta ansvar för t.ex. arbetsledning,
arbetsmiljö, sjuklön och löneadministration. M och KD anser därför att
riksdagen ska tillkännage för regeringen att återkomma till riksdagen med
nödvändig lagstiftning för att avskaffa den nedsatta arbetsgivaravgiften för den
del av växa-stödet som avser enskild firma. Lagstiftningen ska gälla från den 1
juli 2019 (Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1).
Enligt LRF:s uppfattning innebär budgetreservationen i denna del en svårförståelig diskriminering av landets antalsmässigt största företagargrupp, de
enskilda näringsidkarna. Förbundet anser att frågan om ett företag ska anställa
personal eller inte avgörs bäst av företaget och inte av ”storebror samhället”.
LRF förutsätter att regeringen inte genomför denna del av budgetreservationen.
LRF anser också att begreppet enmansföretag bör utvidgas till att omfatta även
de som bedriver sin enskilda näringsverksamhet genom ett enkelt bolag,
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således inte bara de som bedriver sin enskilda näringsverksamhet via enskild
firma. Detta i synnerhet som reglerna utvidgades 2018 till att omfatta även
aktiebolag och handelsbolag med högst två delägare.
Någon motivering varför företagsformen enkelt bolag ska uteslutas har inte
förts fram. LRF anser att neutralitetsskäl medför att även denna företagsform
ska omfattas av växa-stöd-reglerna.
Ett enkelt bolag föreligger när två personer kommit överens om att driva
näringsverksamhet tillsammans. Ett vanlig förekommande fall av enkla bolag
är när två ägare av en näringsfastighet driver verksamheten tillsammans,
exempelvis två makar eller två syskon. Precis som vid handelsbolag är det
alltså fråga om två bolagsmän som beslutat sig för att driva verksamheten
tillsamman, med den enda egentliga skillnaden att någon registeringen av ett
handelsbolag har skett. Att enkla bolag, till skillnad från aktiebolag och
handelsbolag, inte omfattas av växa-stöd innebär en ovälkommen diskriminering av en verksamhetsform som framförallt är vanligt förekommande på
landsbygden.
LRF anser det därför vara motiverat att reglerna om växa-stöd ändras så att det
även omfattar enkla bolag.
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