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Till växt- och
r egi onplanenämnden

Yttr ande över slu tbetänk andet M ikr oför etagar k on to sch abl oni ser ad ink om stbeskattnin g för de m in sta
för etagen ( SOU 20 21:55)
R egi onledningsk on tor ets för sl ag till beslu t
Till växt- och regionplanenämnden beslutar föl jande.
Regiondir ektör ens t jänsteutlåtande utgör Regi on Stockholms yttr ande
till Finansdepar tement över M ikroföretagarkonto – Schabloniser ad
inkomstbeskattning för de minsta för etagen (SOU 2021:55).

Sam m an fattnin g
Region Stockholm har ber etts möjli ghet att yttr a si g över
M ikr oför etagarkonto - schabloni ser ad inkomstbeskattning för de minsta
för etagen (SOU 2021:55), ett slutbetänkande som överlämnats till
r egeringen om för enklade skatter egler för att underlätta och främ ja
egenför etagande.
M ikr oför etagarkontot är avsett för näringsi dkare som inte på hel ti d
för sör jer si g på si tt för etagande, med en omsättningsgräns på 120 000
kr onor. Kontot an tas främst att användas av personer som för väntar sig en
lägr e eller lika stor skattekostnad jämför t med konventionell beskattad
verksamhet och medför en offentli gfinansi er ad kostnad på ca 80–110
mil joner kr onor vid inför andet.
Region Stockholm ser gener ell t posi ti vt på för slag som underlättar och
främ jar för etagande. Stockholmsr egi onen är Sveri ges till växtmotor, dr ygt
var t f järde för etag i Sveri ge åter finns i Stockholms län. Stockholms län har
en stor andel t jänsteför etag som passar väl in under de verksamheter som
omfattas av betänkandet.
Region Stockholm instämmer med betänkandet att för att få effekt av
för slaget behöver det sam tidi gt genomför as mer värdesskattför enklingar
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sam t sänkta krav på bok föring och r edovisning för kontoinnehavarna. Detta
skulle dock enli gt Region Stockholm behöva utr edas vidare innan för slaget
godkänns för att se om de eventuella kostnaderna står i pari tet till
för enklingarna.
Bak gr und
Region Stockholm har ber etts möjli ghet att yttr a si g över
M ikr oför etagarkonto - schabloni ser ad inkomstbeskattning för de minsta
för etagen (SOU 2021:55), ett slutbetänkande som överlämnats till
r egeringen om för enklade skatter egler för att underlätta och främ ja
egenför etagande.
M ålgruppen är fysi ska personer som bedri ver verksamhet i mindr e skal a
och där utgi fterna är låga i förhållande till inkomsterna. De verksamheter
som berörs är främst sådana där för etagaren säl jer sin egen kunskap eller
sin egen ti d, exempel vis konsul tt jänster, barnpassning, influensers, gamer s
etc.
Tanken är att näringsi dkar en öppnar ett mikr oför etagarkonto där alla
inkomster saml as. Skattskyldi gheten kopplas till det kontot och en källskatt
tas ut. På så sätt är de inkomster som näringsi dkaren tar ut redan
beskattade och de behöver inte tänka på att ha medel till skatten senar e och
därmed lättar e ser de egentli ga inkomsterna. Beskattningen ska motsvar a
den ni vå som gäller för akti v enskild näringsverksamhet. Mikr oför etagarkontot ska således inte var a skattesubven ti oner at jämför t med nuvar ande
inkomstbeskattning.
Kontot ska bara var a till för näringsidkar e som inte på hel tid för sör jer sig
på si tt för etagande, med en omsättningsgräns på 120 000 kr onor.
Skattesatsen för eslås vara 30 pr ocent på bruttoinbetalningarna upp till
omsättningsgränsen. För inbetalningar som över stiger omsättningsgränsen 120 000 kr onor bestäms skattesatsen i stället till 50 pr ocent.
Även om kontot in te är tänkt att vara skattegynnat, antas kontot främst
an vändas av per soner som för väntar si g en lägr e eller lika stor skattekostnad jämför t med konventionell beskattad verksamhet. De
näringsidkar e som utr edar en tror kommer använda si g av kontot kommer
då att betal a in lägr e skatt än om de använde si g av ett vanligt konto, vilket
innebär att kontot medför en offentligfinansier ad kostnad på ca 80–110
mil joner kr onor vid inför andet. På längr e sikt kan denna kostnad dock
finansier as av en ökad redovisning inom gigekonomin. I betänkandet
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för eslås det att räkna upp skiktgränsen för statlig inkomstskatt det år som
för slaget träder i kr aft för att täcka kostnaden.
Förenklingarna för kontot blir inte betydande om den som beskattas genom
kontot måste r edovisa och betala mer värdesskatt samt upprätta bok föring
och redovisning enligt nuvar ande r egler. U tredar en avråder därmed från att
inför a för slaget om dessa regel verk behålls oförändrade. Om omsättningsgränsen för mer vär desskatt kan synkr oniser as med omsättningsgränsen på
mikroför etagarkontot och kr aven på bok föring och r edovisning kan sänkas
för kontoinnehavarna bedömer utr edar en däremot att förenklingen skulle
kunna bli betydande.
R egi on Stockholm s yttr ande
Region Stockholm ser gener ell t posi ti vt på för slag som underlättar,
för enklar och främjar för etagande, men det är viktigt att all ti d se på de
kostnader som uppstår och att de ri sker ar att dr a skattemedel från annan
verksamhet. Fl era undersökningar, till exempel Entr epr enör skapsbar ometer n och Till växtverkets undersökning För etagens villkor och
ver klighet vi sar att cirka 25 procent av de till frågade för etagen anser att
lagar och myndi ghetsregler utgör ett stort till växthinder, speciell t gäller det
för etagar e med utländsk bakgrund.
Stockholmsregionen är Sveriges till växtmotor, dr ygt var t f järde för etag i
Sverige åter finns i Stockholms län. M ikr o-, små och medelstor a företag
dominer ar för etagsstruktur en i såväl länets urbana som glesbyggda
områden. Dessa för etag dri ver på företagar andan och innovationskr aften
och är vikti ga för hela Sveriges hållbara till växt. Stockholmsr egionen har en
stor andel t jänsteför etag som passar väl in under de verksamheter som
omfattas av betänkandet.
För att uppnå delmålet i den Regionala utvecklingsstrategin för Stockholm
(RUFS 2050) om att antal nystar tade för etag ska öka till 18 per 1 000
invånar e är det viktigt att det är så enkel t som möjligt att star ta och dri va
för etag. En vikti g insats i Stockholmsr egi onens näringsli vs- och
till växtstr ategi är att arbeta för r egel för enklingar för mikr o-, små och
medelstor a för etag.
Region Stockholm instämmer med betänkandet att för att få effekt av
för slaget behöver det sam tidi gt genomför as mer värdesskattför enklingar
sam t sänkta krav på bok föring och r edovisning för kontoinnehavarna. Detta
skulle dock enli gt Region Stockholm behöva utr edas vidare innan för slaget
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godkänns för att se om de eventuella kostnaderna står i pari tet till
för enklingarna.
Ek onom i ska k onsek ven ser
Beslutet bedöms inte medföra någr a ekonomiska konsekvenser för Regi on
Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondir ektör
Anton Västber g
U tvecklingsdirektör

Beslu tsun der l ag
1. Sammanfattning av slutbetänkandet Mikr oför etagarkonto schabl oni serad inkomstbeskattning för de minsta för etagen (SOU
2021:55).

Beslu tsexpedi er ing
1. Finansdepar tementet

Godk änd av Car i na Lundber g Uudel epp, 2021 - 09- 30
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