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Yttrande över promemorian ”Höjd omsättningsgräns för befrielse från
mervärdesskatt”

Ekonomistyrningsverket tillstyrker promemorians förslag om att höja
omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt. Förslaget bidrar till att
mervärdesskattesystemet på marginalen blir mer effektivt genom att både
Skatteverkets administration och tillsyn underlättas. Förslaget underlättar även för
små företag genom att dessas administrativa börda minskar.
Ekonomistyrningsverket hade gärna sett att promemorian på ett mer utförligt sätt
motiverat den föreslagna nivån för omsättningsgränsen då en höjning från 30 000
kronor till 80 000 kronor är en relativt sett kraftig förändring. Att föreslagen
omsättningsgräns inte heller ligger i nära anslutning till det övre gränsvärde, som
anges av mervärdesskattedirektivet, om cirka 91 500 kronor talar för att ett
förtydligande av föreslagen omsättningsnivå hade stärkt argumentationen i
promemorian. Vidare kan en kraftigt höjd omsättningsgräns stärka incitamenten att
omstrukturera verksamheten. Verksamheter som idag överskrider den föreslagna
beloppsgränsen kan därmed komma att vilja undantas från mervärdesbeskattning.
I övrigt anser Ekonomistyrningsverket att det hade varit till förslagets förtjänst om
marknadsförutsättningarna för berörda företag studerats mer ingående. Särskilt
hade promemorians kvalité förbättrats om den tillförts mer ingående resonemang
om i vilken utsträckning berörda aktörers försäljning sker till aktörer med
avdragsrätt för mervärdesskatt. Med en mer utförlig analys om i vilken
utsträckning företag i de utpekade branscherna fortsatt skulle vilja betala
mervärdesskatt hade förslagets effekt på de offentliga finanserna varit enklare att
bedöma.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Martin NilssonÖst har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz
deltagit.
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