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Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter angående kompletterande
förslag rörande beskattning och betalning vid tillfälligt arbete i Sverige. Förslaget utgår från
Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.
Förbundet avstyrkte förslagen i den promemorian då de riskerar att öka den administrativa bördan
och skapa ytterligare regelbörda för företagen. Förbundet har inga invändningar mot det
kompletterande förslaget då man under beredningen konstaterat att förslaget medfört konsekvenser
på ett sätt som inte varit avsett, men anser det ytterst beklagligt att ändringarna enbart tar hänsyn
till stora internationella koncerner och inte till de negativa effekter förslaget har på små företag och
företagsutveckling i landets glesbygd.
Sveriges avlånga land har en närmast oöverträffad resurs i form av vilda bär, som lingon, blåbär och
hjortron. Kvalitet och mängden antioxidanter tillsammans med vår relativt rena miljö har skapat en
internationell efterfrågan på dessa bär och produkter av dessa. Bären finns vanligtvis i våra mer glest
befolkade områden, områden som samtliga rikspolitiker säger sig värna. Dessutom hanteras
”bärindustrin” i första hand av mindre företag, även detta något som riksdagspolitiker säger sig
värna.
Olika problem har funnits när det har gällt hur bären ska komma från skogen till konsumenterna.
Sedan ett antal år sköts detta till relativt stor del via uthyrningsföretag från bl.a. Thailand. Situationen
för utländska bärplockare har ibland haft övrigt att önska, men sedan några år finns kollektivavtal
med Kommunalarbetarförbundet. De nu föreslagna reglerna kommer att innebära att skatt ska
betalas både i Thailand och Sverige, för att möjligtvis kunna få återbetalningar senare.
Marginaler för detta finns inte inom bärbranschen, eftersom betalning för bären kommer med
ganska lång eftersläpning. Ifall denna grupp inte får dispenser från skattebetalning från första dagen
finns en överhängande risk att 2018 blir det sista året då vi kan köpa svenska skogsbär i våra affärer.
Även utländska konnässörer tvingas avstå våra läckerheter. Allra viktigast är att förslaget riskerar att
slå ut en hel bransch, dominerad av småföretag i Sveriges glesbygd.
År 2015 utgjorde organiserad arbetskraftsinvandring av bärplockare (tillsammans med plantörer m fl)
3043 stycken som sammantaget skapat ett produktionsvärde på 542 miljoner kronor. Av alla bär
plockade i Sverige kommer 75 - 80% från organiserad bärplockning. Uppdragsgivaren och den
utländska arbetsgivaren skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för plockning gällande
arbetsmiljö, säkerhet, trygghet och socialt ansvarstagande. Den utländska arbetsgivaren har svenskt
kollektivavtal med Kommunal och betalar försäkring och pension. I bärbranschens båda system utgår
ersättning baserad på kg-pris och volym, men i organiserad bärplockning är arbetstagaren garanterad
en lägsta månadslön enligt kollektivavtalet (23,877 kr/månad för 2018). Av alla bär plockade i Sverige
kommer 75 - 80% från organiserad bärplockning. Den föreslagna lydelsen kommer innebära att en
bärplockares lön reduceras med 30% i skatt vilket leder till antingen dubbelt så dyra svenska bär i
förhållande till övriga länders bär eller till att de 3 – 5 000 professionella bärplockarna som beviljas
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arbetstillstånd inte tycker det är lönsamt att komma till Sverige. Konsekvenserna i båda scenarierna
kommer bli förödande för svensk bärindustri och därmed även få konsekvenser för utvecklingen av
glesbygden.
Småföretagarnas Riksförbund föreslår därav att ytterligare komplettering borde föreslås som
innefattar möjlighet till dispens för särskilda yrkesgrupper och att denna dispens skulle innefatta en
tidsperiod på 90 dagar/år
Småföretagarnas Riksförbund anser alltså att även ovan beskrivna konsekvenser borde tas i
ordentligt beaktande så att reglerna anpassas till den politiska retoriken och verkligheten för Sveriges
hårdast arbetande grupp – småföretagarna.
I detta ärende har Näringspolitisk talesperson Erik Sjölander beslutat och näringspolitisk samordnare
Mattias Andersson varit föredragande.
Med vänlig hälsning
Peter Thörn
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund
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