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Yttrande över remiss mikroföretagarkonto - schabloniserad
inkomstbeskattning för de minsta
företagen (SOU 2021:55)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och översänder det som kommunens
svar på remiss Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen (SOU 2021:55).

Sammanfattning
Botkyrka kommun har tagit del av en utredning (SOU 2021:55) gällande
översyn över beskattningen av enskilda näringslivsidkare som är
ensamföretagare. Utredningen lämnar ett förslag på schablonbeskattning
utifrån verksamhetens omsättning som påstås förenkla skatteredovisningen
för den enskilda näringslivsidkaren. Det nya systemet benämns
”Mikroföretagarkonto” och berör individer som startar eller har företag med
högst omsättning på 120 000 kr. Botkyrka kommun delar samma
uppfattning som utredaren att inte genomföra förslaget för att det blir
svårare för näringslivsidkaren att avgöra vilken beskattningsmodell som är
mest gynnsamt för verksamheten. I övrigt anser vi att det är positivt att
arbeta med den typen av utredningar för att förenkla för de minsta företagen.

Ärendet
Botkyrka kommun har givits möjlighet att yttra sig över utredningen SOU
2021:55 "Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de
minsta företagen", svaret ska vara Finansdepartementet tillhanda senast
2021-11-01.
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Bakgrund
Regeringen beslutade 2019 att se över beskattningen av enskilda
näringslivsidkare. Syftet med översynen är att göra det lättare för företag att
starta och driva sitt företagande samt underlätta processen kring
skatteredovisningen. Översynen har resulterat i ett förslag på ett nytt system,
även kallat ”Mikroföretagarkonto”, som avser förenkla skatteredovisningen
för användare av kontot. Målgruppen för kontot är personer (enskild
näringslivsidkare) som är aktiva inom gigekonomin eller som har företaget
vid sidan av en anställning och även andra personer som vill starta företag.
Kontot förutsätter att den enskilda näringslivsidkaren inte har någon anställd
och en omsättningsgräns på max 120 000 kr.
Systemet går ut på att inkomstskatten tas ut schablonmässigt utifrån
verksamhetens omsättning. Sammanfattningsvis är det ett konto där en
källskatt som motsvarar inkomstskatt och socialavgifter dras från alla
inbetalningar som kommer in i verksamheten. Schablonbeskattningen ska
vara frivillig, dvs ett alternativ till konventionell inkomstbeskattning.
Utredaren har fått uppdrag att bedöma lämpligheten att införa förslaget och
utredaren rekommenderar inte att genomföra förslaget då det ökar
osäkerheten hos näringslivsidkaren om vilket skattemodell som är mest
gynnsamt för verksamheten.

Kommunledningsförvaltningens yttrande över remiss
Mikroföretagarkonto - schabloniserad
inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU
2021:55)
Många företag upplever lagar och myndighetsregler samt brist på egen tid
för företagets utveckling utgör tillväxthinder. Något som utredaren tar
hänsyn till i sitt förslag och menar att kontot förenklar redovisning och
betalning av skatt samt minimerar administrationen kring
skatteredovisningen. Kontoinnehavaren slipper deklarera då skatten betalas i
samband med inbetalningen. En fördel med kontot är att kunderna slipper
betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag när en person/företagare
med A-skatt fakturerar för sina tjänster. Det föreslagna kontosystemet ger
även individer möjlighet att testa sina affärsidéer och komma i gång med sitt
företagande utan att behöva ansöka om F-skatt eller registrera företaget hos
bolagsverket. Det är även frivilligt att välja denna skattemodell. I grund och
botten anser kommunledningsförvaltningen dessa förenklingar för de minsta
företagen är positivt.
I Botkyrka kommun startas cirka 500 företag varje år och trenden är fortsatt
uppåtriktad. Därför är det bra att förenkla för personer att klara av
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se

TJÄNSTESKRIVELSE

3[4]

Kod:1.1.6.7

Kommunledningsförvaltningen

Dnr: KS/2021:00494

skatteredovisningen för att pröva sina affärsidéer och dess bäring innan man
startat ett eget företag. Ett sådant konto skulle möjligtvis motivera individer
att starta företag.
Omsättningsgränsen på 120 000 kr känns rimlig för ändamålet. Det anses
vara vedertaget att företag med minst 100 000 kr i omsättning som har varit
aktiv i minst 3 år har bättre förutsättningar att överleva och växa i
omsättning och antal anställda.
Utredaren adresserar att företagare med utländsk bakgrund generellt ser
större hinder än företagare med svensk bakgrund för att starta och driva
företag. En större andel av befolkningen i Botkyrka kommun utgörs av
personer med utländsk bakgrund och sannolikheten att personer från denna
grupp startar eget företag är stor, då många har svårt att komma in på
arbetsmarknaden och väljer då istället att vara egna företagare. Denna
målgrupp behöver extra stöd i sitt företagande och därför välkomnas en
förenkling av skatteredovisningen.
Något som kan vara utmanande för företagaren att förstå är byte bland olika
beskattningsmodeller beroende på vilken typ av verksamhet som företagaren
vill bedriva. Detta ansvar läggs vanligtvis på individen att avgöra vilken typ
av beskattning verksamheten kräver. Kommunledningsförvaltningen anser
att det vara viktigt att övergången från en hobbyverksamhet till en mer
växande verksamhet, om så önskas, kan ske på ett smidigt sätt, och att
näringslivsidkaren kan navigera bland de olika beskattningsmodeller som
finns tillgängliga.
Med detta sagt delar kommunledningsförvaltningen utredarens bedömning
att förslaget inte bör genomföras, men att behov av regelförenklingar för
enskilda näringslivsidkare finns.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet att godkänna yttrandet och överlämna det som kommunens svar på
remiss Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de
minsta företagen (SOU 2021:55), medför inga ekonomiska konsekvenser.
XX
Kommundirektör

Charlotta Brask
Utvecklingsdirektör
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Bilagor
1. Slutbetänkande av förenklade skatteregler för att underlätta och främja
egenföretagande.
2. Remissvis - Mikroföretagarkonto schabloniserad inkomstbeskattning för
de minsta företagen (SOU 2021:55).
Expedieras till:
Näringslivsdepartementet
Kommunstyrelsen
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