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Konjunkturinstitutet avslår förslaget i promemorian, om att omsättningsgränsen för att ta ut
och redovisa moms ska höjas från 30 000 kr till 80 000 kr, i dess nuvarande utformning.
DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA VINSTEN ÄR TVEKSAM

Fullgörandekostnaden beräknas bara minska med 1000 kronor per företag och år. Företaget
måste dock fortfarande ansöka om skattebefrielse, varpå det blir administrativa kostnader för
både företag och Skatteverket. Sysselsättningen antas inte påverkas av förslaget, varken till
det bättre eller till det sämre. En höjning av gränsen från 30 000 kronor till 80 000 kronor
skulle också kunna innebära större inlåsningseffekter vad gäller ambitionen att växa. Detta
eftersom effekten av att precis ta sig över 30 000 kronor och redovisa moms med gällande
regler är mindre än vid en passering av 80 000 kronor. I det senare fallet behöver företaget
troligen gå igenom och redovisa för betydligt fler transaktioner. På marginalen kan de administrativa kostnaderna och även de skattemässiga kostnaderna bli högre vid en höjning av
gränsen, vilket därmed kan innebära en inlåsning och hinder att växa. Den samhällsekonomiska vinsten av förslaget framstår därför som tveksam.
ANDRA SÄTT ATT MINSKA DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN

Den totala bedömda fullgörandekostnaden per skatteintäktskrona är visserligen relativt hög
(80 miljoner/500 miljoner = 16 procent) i förhållande till momsen som helhet.1 Men i promemorian förs inga resonemang om alternativa sätt att minska fullgörandekostnaden per
skatteintäktskrona, till exempel genom att minska de administrativa merkostnaderna till följd
av differentierade momssatser. Det är därmed oklart om förslaget är det bästa sättet att
minska den relativa fullgörandekostnaden, samtidigt som det förefaller oklart om den samhällsekonomiska vinsten är positiv.
SAMORDNING MED FÖRSLAG OM MIKROFÖRETAGARKONTO

I SOU 2021:55 ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” föreslås att små företag ska kunna öppna ett mikroföretagarkonto och att näringsinkomsterna på detta konto skulle schablonbeskattas. Det är dock inte möjligt med schablonbeskattning för moms enligt EU:s mervärdesskattedirektiv.2 Dock kan det finnas

1 3 procent enligt SOU 2005:57
2 Se Konjunkturintitutets remissvar för SOU 2021:55, Dnr 2021-259. SOU 2021:55 har inte fått i uppdrag att utreda

höjd omsättningsgräns för inbetalning av moms.

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

samordningsvinster av förslaget om mikroföretagarkonto och förslaget om höjd omsättningsgräns för momsbefrielse. Detta bland annat genom att en minskad administrativ börda
för företagen sannolikt skulle uppstå. Sedda tillsammans skulle fördelarna av ett sådant paket
kunna överstiga summan av nackdelarna av de enskilda förslagen. Det hade varit önskvärt
om dessa två förslag hade behandlats tillsammans så att de samhällsekonomiska kostnaderna
av respektive förslag hade kunnat vägts mot fördelarna av att samtidigt höja omsättningsgränsen för moms och införa ett mikroföretagarkonto i ett och samma sammanhang.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Elin Ryner.
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