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Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets
näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att
stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta
arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en företagares vardag och
svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten
beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor,
ökat regelkrångel och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.
Det är en god idé att förlänga möjligheten att lämna skattefri gåva på 1 000 kr till sin personal och
även att skattebefria parkering. Hade dessa förändringar genomförts för framtiden, så hade det
kunnat utgöra grunden och starten för verkliga regelförenklingar för Sveriges företagare. Man kan
även tycka att förslaget kunde lagts något tidigare för att skapa rimlig framförhållning. Nu föreslås
ikraftträdandet till 1 maj för regler som ska gälla från 1 januari, alltså 4 månader före ikraftträdandet.
Alla de företagare som tvingats säga upp sin personal, bl.a. för att de inte längre har pengar att
förskottera statens andel av korttidspermittering, kan ju inte utnyttja denna möjlighet. Det finns
också en hel del företagare som inte har ens dessa ekonomiska muskler längre, så att de kan lämna
några välförtjänta gåvor till sin personal eller ens lön till sig själv.
Att lämna löften som andra ska betala, i mån av ekonomiska resurser, är nog bra. Det hade ju varit en
fin gest av regeringen att även lämna egna bidrag. Förutom det naturliga att slopa den allmänna
löneavgiften i vart fall hela 2021, så skulle avskaffande av trängselavgifter under 2021 vara
välkommet.
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