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LRF:s yttrande angående ”Höjd omsättningsgräns för
befrielse från mervärdesskatt”
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
promemoria och anför följande.

Bakgrund
I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt
höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Förslaget
medför att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver
vara registrerade till och deklarera mervärdeskatt. Förslaget syftar till att
förenkla för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet. Förslaget
medför ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200).
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
LRF tillstyrker förslaget, men med nedanstående tillägg.
LRF delar regeringens åsikt om att det är mycket viktigt att förenkla regelbördan
för företag. Detta är extra viktigt för mikro- och småföretag. Nu aktuellt förslag
om att höja gränsen för mervärdesskattebefrielse från 30 000 kr till 80 000 kr per
beskattningsår är i sig något som LRF är positiva till eftersom det innebär en viss
förenkling för de allra minsta företagen.
För att ett förslag som detta verkligen ska leda till förenklingar för mikroföretag
bör regelverken avseende inkomstskatt, sociala avgifter och bokföring också ses
över. I utredningen ”Mikroföretagarkonto” (SOU 2021:55) presenterar utredaren
ett förslag om förenklingar avseende inkomstskatt och sociala avgifter för
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företag med en omsättning upp till 120 000 kr per beskattningsår. Utredaren,
samt experterna i utredningen, avstyrkte förslaget med motiveringen att
motsvarande förenklingar även måste göras vad gäller mervärdesskatt och
bokföring för att det verkligen ska innebära en förenkling för de företag som
omfattas.
LRF håller med om detta.
Det är ur ett förenklingsperspektiv viktigt att ett företags hantering av
inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt och bokföring hålls samman. Det
är därför olyckligt att regeringen väljer att hantera respektive område separat
från varandra.
LRF föreslår istället följande. Låt förslaget avseende ”Mikroföretagarkonto”
vara en utgångspunkt där kompletteringar görs avseende mervärdesskatt och
bokföring.
Låt
beloppsgränsen
från
utredningen
avseende
”Mikroföretagarkonto”, 120 000 kr per beskattningsår, ligga till grund även för
befrielsen från mervärdesskatt samt att befrielse från bokföring införs upp till
samma beloppsgräns. Företag med så låg omsättning bör istället enbart åläggas
att spara kvitton och fakturor för att Skatteverket, vid behov, ska kunna utföra
sina kontroller.
Ett sådant förslag skulle innebära verkliga förenklingar för företag med en årlig
omsättning under 120 000 kr.
I sammanhanget bör det också tilläggas att flertalet länder inom EU tillämpar
betydligt högre beloppsgränser än 120 000 kr för befrielse från moms. LRF
skulle därför gärna se att beloppsgränsen höjdes till ett betydligt högre belopp
för att förenkla för fler företag.

Stockholm den 1 december 2021
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