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Yttrande över betänkandet ”Mikroföretagarkonto schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta
företagen” (SOU 2021:55)
ESV instämmer med utredningen att det förslag som lämnats inte bör genomföras.
ESV menar dock att intentionen med förslaget är ett steg i rätt riktning, det vill
säga att förenkla för de minsta företagen. Förslaget medför flertalet förenklingar för
näringsidkare som väl jer att beskattas via ett mikroföretagarkonto. Förslaget har
också möjlighet att minska uppstartskostnaden för den som vill pröva en
verksamhet. Däremot påverkar inte förslaget moment som mervärdesskatteredovisning och bokföring som gör att delar av den administrativa bördan kvarstår.
ESV bedömer att förslaget inte leder till tillräckligt mycket minskad administrativ
börda för att motverka andra effekter som ökad komplexitet i skattesystemet och
minskade skatteintäkter.
Beskattning genom mikroföretagarkonto skulle innebära att en ny valbar metod för
beskattning införs. ESV anser att ytterligare beskattningsmetoder, om än frivilliga,
gör att komplexiteten i skattesystemet ökar. De som vill starta en verksamhet
kommer fortsatt behöva sätta sig in i hur de olika regelverken fungerar för att veta
vilket som passar verksamheten bäst. Valbarheten leder också i de flesta fall till
lägre skatteintäkter eftersom valet främst påverkas av vilken metod som är mest
gynnande, inte av den relativa administrati va bördan. I det aktuella fallet gynnas
personer som har inkomster från annat håll, t.ex. lön, och därmed en hög marginalskatt på ytterligare inkomster samt låg eller ingen moms på sin försäl jning i
verksamheten.
Regeringen har aviserat en höjning av omsättningsgränsen för mervärdesskatt från
30 000 till 80 000 kronor per år i budgetproposi tionen för 2022. En sådan reform
skulle göra att en större del av underlaget för mikroföretagarkontot (120 000 kronor
per år) skulle kunna undantas från mervärdesskatt, vilket skulle kunna minska
regelbördan för de med omsättning under gränsen. Om en stor andel av de som kan
komma att använda ett mikroföretagarkonto inte redovisar mervärdesskatt måste
dock skattesatsen för kontot kalibreras upp. I förslaget så är skattesatsen justerad
för att inbetalningarna är inklusi ve mervärdesskatt. Om skattesatsen höjs så
kommer det dock att vara oförmånligt att redovisa mervärdesskatt och nyttja
kontot, vilket minskar den möjliga målgruppen.

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

2/2

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Peter Höglund har
vari t föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stol tz del tagi t.
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Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

