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LRF:s yttrande angående ”Mikroföretagarkonto”
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts till fälle att yttra sig över rubricerad
promemoria och anför föl jande.
Bakgrund
Utredningens utgångspunkt vid utformningen av schablonbeskattningen har
vari t att beskattningen ska motsvara den ni vå som gäller för aktiv enskild
näringsverksamhet.
Mikroföretagarkontot
ska således inte
vara
skattesubventionerat jämfört med nuvarande inkomstbeskattning. Vidare menar
utredningen att den som på hel tid försörjer sig på si tt företagande bör beskattas
enligt de konventionella reglerna.
Omsättningsgränsen för schablonbeskattningen har därför föreslagi ts uppgå till
ett belopp som inte möjliggör att företagande på hel tid beskattas genom aktuell t
konto. Med hänsyn till att den grundläggande utgångspunkten för förslaget är att
det ska leda till kraftiga förenklingar för näringsidkarna föreslår utredningen att
schablonbeskattningen på kontot tas ut i form av en källskatt som motsvarar
inkomstskatt och socialavgi fter. Källskatten är defini ti vt bestämd redan när den
dras av, och inkomsten behöver därför inte deklareras eller stämmas av i
efterhand. De insatser som krävs från näringsidkaren för att betala rätt skatt blir
då minimala.
Omsättningsgränsen uppgår enligt förslaget till 120 000 kr/år och skattesatsen
föreslås uppgå till 30% med undantag för dem som fyll t 65 år där skatten istället
föreslås vara 18%.
Utredningen avstyrker att förslaget införs eftersom bokföringsreglerna och
mervärdesskattereglerna inte förändras på motsvarande sätt. Utredningen
konstaterar
att
det
krävs
att
såväl
inkomstskattereglerna,
mervärdesskattereglerna och bokföringsreglerna förändras för att uppnå önskade
förenklingar.
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L ANTBRUK ARNAS RIKSFÖRBUND
LRF avstyrker förslaget enligt moti vering nedan.
LRF delar regeringens åsikt om att regel verket för mikroföretagare är
komplicerat och att det behöver förenklas kraftigt. En utredning var därför
efterlängtad. För att åstadkomma en förenkling på området krävs att förenklingar
sker avseende inkomstskattehanteringen, mervärdesskattehanteringen samt
bokföringen. Nu aktuell t förslag tar enbart sikte på inkomstskattehanteringen.
Enligt LRFs bedömning är detta inte en förenkling utan snarare gör det systemet
än mer komplicerat eftersom företagaren måste förhålla sig till de vanliga
reglerna avseende mervärdesskatt och bokföring samt till det nya systemet
avseende inkomstskatt.
Såväl utredaren själ v som experter i utredningen har påtalat detta och det får
anses vara anmärkningsvärt att utredaren själv avstyrker förslaget. Regeringen
bör ta till sig av detta och tillsätta en utredning där utredaren får möjlighet att
åstadkomma ett regel verk som tar hänsyn till inkomstskatt, mervärdesskatt och
bokföring.
Den nya utredningen bör ta sikte på verkliga mikroföretagare. Det bör därför
uppmärksammas att ett mikroföretag normal t definieras som ett företag med 010 anställda och en omsättning, eller en balansomslutning, som understiger 2
mil joner EUR.
Om regeringen vill åstadkomma en kraftig förenkling avseende enbart
inkomstskatt och som påverkar väldigt många mikroföretag föreslår LRF att
regeringen bör föreslå att enskilda näringsidkare som bedri ver passi v
verksamhet ska beskattas i inkomstslaget kapi tal. Det skulle dels innebära en
väldigt stor förenkling för tusentals mikroföretag och dels skulle det innebära en
korrekt beskattning enligt principen att akti v verksamhet, all tså där ägaren akti vt
utför arbete, beskattas i näringsverksamhet samt att passi v verksamhet, all tså där
ägaren inte är akti v, beskattas i kapi tal.
Lejonparten av de som bedri ver passi v näringsverksamhet grundar sin
verksamhet på ett fastighetsinnehav. Eftersom ägaren själ v inte är akti v i
förval tningen bör ett sådant innehav likställas med en kapi talplacering som ska
beskattas enligt reglerna för inkomst av kapi tal. Beskattningen skulle även bli
mer lik den som gäller för ägare av aktiebolag där akti va delägare beskattas
enligt 3:12-regel verket och passiva delägare beskattas i kapi tal.
LRF har via utredningens experter framfört detta förslag och utredaren tar upp
förslaget i avsni tt 5.2.4.
Med ovan sagt avstyrker LRF därför det nu aktuella förslaget men ser gärna att
regeringen återkommer med ny utredning som får mandat att ge förslag som
verkligen är till nytta för mikroföretagare. All tså en utredningen som utreder
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förenklingar avseende inkomstskatt, mervärdesskatt och bokföring samt som
avser alla mikroföretagare.
Om regeringen inte vill tillsätta en ny utredning enligt ovan föreslår LRF att
regeringen går vidare med förslaget om att passi v näringsverksamhet ska
beskattas i inkomstslaget kapi tal.

Stockholm den 28 september 2021

Wictoria Bondesson
Enhetschef
Lantbrukarnas Riksförbund

M artin Mörman
Skatteexpert
L antbrukarnas Riksförbund

3(3)

