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Remiss av betänkandet – M ikroföretagarkonto, schabloniserad inkomstbeskattning för
de minsta företagen, SOU 2021:55.
Näringsli vets Regelnämnd NNR fått det aktuella ärendet på remiss och vi önskar att framföra
föl jande synpunkter.
Utredningen föreslår att det ska införas ett fri villigt system där inkomstskatt och socialavgi fter
ska kunna tas ut på ett schablonmässigt sätt och baserat på verksamhetens omsättning. Av
förslagen framgår att det endast riktar sig till fysiska personer och innebär att medel som
betalas till ett särskil t bankkonto – mikroföretagarkonto - beskattas med en slutlig skatt och
därmed skulle ersätta inkomstskatt samt socialavgifter. På inbetalningar upp till 120 000 kr
per år föreslås skattesatsen uppgå till 30 % och på belopp däröver föreslås skatten uppgå till
50 %.
NNR har sedan år 2009 frågat företagen om vilka regelområden som anses vara mest
kostsamma för företagen att leva upp till och vid var je undersökning har skatte/momsområdet legat på första plats. Utvecklingen som sker på skatteområdet med ökad
komplexitet finner NNR vara mycket problematisk med tanke på vilka kostnader det för med
sig för näringsli vet i Sverige och som även kräver betydande inköp av extern hjälp för att
kunna hantera komplexiteten. Förenklingar av skatteområdet får sålunda anses vara mycket
efterfrågade av företagen för att kunna frigöra resurser till mer produktiva insatser i
näringslivet.
När det kommer till det nu remitterade förslaget finner NNR att det särskilda yttrandet som
författats av experterna Katarina Bertels, Hans Peter L arsson, Urban Rydin och Ulla Werkell
mycket väl reser de invändningar som är relevanta med anledning av förslagen. NNR delar
således full t ut synpunkterna i detta särskilda yttrande. Förslaget får anses vara väldigt snävt
och exkluderar frågan om sådant viktigt som exempelvis moms, vilket sannolikt för dessa små
företag anses komplext att hantera. Därtill är förslagna beloppsgränser väldigt låga och skulle
således inte träffa de som bedri ver näringsverksamhet i någon särskil t stor omfattning. NNR
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menar att frågan om förenkling måste ses bredare och även inkludera redovisningsområdet
samt flera olika typer av skatter för att skapa en schablonbeskattning som är attraktiv för
dessa småföretag och på så sätt förmå dem att byta till den typen av förenklade system.
I ärenden av denna typ är det värdefull t med någon form av exempel för olika typer av företag
eftersom det annars blir väldigt abstrakt materia och relativt svårt att kunna se skillnaden mot
hur dagens inkomstbeskattning och sociala avgi fter belastar olika företag. Det finns betydande
material från de årliga deklarationerna – SRU material - som Skatteverket hämtar in och som
borde kunna utnyttjas i konsekvensutredningen. Den administrativa bördan är en viktig
parameter att sänka i dessa sammanhang. För ett enskilt förtag måste dock en sådan sänkning
ske med bibehållen total beskattning för att kunna attrahera företaget att byta system. Det är ju
själ va nettoeffekten som är det intressanta för företaget och för att kunna visualisera detta
hade konsekvensanal ysen behövt innehålla mer information om de slutliga effekterna om
beskattning och besparingar avseende de administrati va kostnaderna.

Näringsli vets Regelnämnd NNR

Tomas Lööv

