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Angående betänkandet Microföretagarkonto – schabloniserad
inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.
Ekobrottsmyndigheten lämnar, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, följande
synpunkter.
Det övergripande syftet med översynen har varit att göra det mindre komplicerat att starta
och driva enskild näringsverksamhet och att underlätta för den enskilde näringsidkaren att
göra rätt och undvika oavsiktliga fel. Ekobrottsmyndigheten delar utredarens bedömning att
förslaget inte bör genomföras. Efterstävade förenklingar kommer inte att kunna nås såvida
förslaget inte kombineras dels med en höjning av omsättningsgränsen för mervärdesskatt till
samma nivå som gäller för mikroföretagarkontot dels att bokföringsskyldigheten för dessa
företagare ses över. Detta även mot bakgrund av att det nu ligger ett förslag om en höjning av
omsättningsgränsen för mervärdesskatt till 80 000 kr. Om förenklade redovisningsregler
aktualiseras i det fortsatta lagstiftningsarbete krävs, enligt Ekobrottsmyndigheten, att det i
sådant fall genomförs en noggrann konsekvensanalys.
I betänkandet konstateras att kontot förenklar beskattningen för kontoinnehavarna, vilket förväntas medföra att inkomster i högre utsträckning redovisas. Bedömning görs att effekterna
inte är sådana att de på något sätt påverkar brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet.
Ekobrottsmyndigheten konstaterar att alla särregleringar ökar komplexiten i gällande
skattelagstiftning och att det alltid finns en risk att nya regler missbrukas. I myndighetens
operativa verksamhet finns en relativt stor erfarenhet av att falska och kapade indentiteter
används och att s.k. målvakter utnyttjas i exempelvis penningtvättsupplägg. Det kan finnas en
risk att microföretagarkonton används för sådana ändamål inte minst mot bakgrund av att
även utländska medborgare ska kunna öppna microföretagarkonton under förutsättning att
fast driftsställe finns i Sverige och att beskattning ska ske här.
Ur ett brottsbekämpande perspektiv är det positivt att det föreskrivs att inbetalningar av
medel ska ske elektronisk till ett microföretagarkonto och att detta enbart får innehålla
kontanta medel. Inbetalningar blir på så sätt spårbara, vilket underlättar kontroll och
eventuella förundersökningar. Eletroniska inbetalningar bör vara ett absolut krav för att
schablonbeskattning av dessa ska kunna godtas.
Ekobrottsmyndigheten håller med i bedömningen att det bör vara ett kontoförande institut
som ska tillhandahålla microföretagarkonto och att avtal ska ingås mellan institutet och den
som ansöker om ett sådant konto. Enligt förslaget krävs inget tillstånd av Skatteverket för
öppnande av mikroföretagarkonto. I stället ska den enskilde intyga till bank att lagkraven för
att öppna ett mikroföretagarkonto är uppfyllda. Skatteverket får sedan i efterhand kontrollera
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om förutsättningar för schablonbeskattning föreligger. Själva ansökan om
microföretagarkonto bör ur kontrollsynpunkt lämnas till Skatteverket som i det läget kan
pröva om förutsättningar finns för att öppna ett microföretagarkonto.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har tillförordnade rättschefen Katarina Tidén deltagit. Verksjuristen Eva
Bergholm Guhnby har varit föredragande.
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