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Remiss av promemorian – Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Näringslivets Regelnämnd NNR har fått det aktuella ärendet på remiss och vi önskar att
framföra följande synpunkter.
Promemorian föreslår att omsättningsgränsen för befrielse från moms ska höjas från
nuvarande 30 tkr till 80 tkr. Förslaget är att reglerna ska börja fr o m den 1 juli 2022.
NNR har sedan år 2009 frågat företagen om vilka regelområden som anses vara mest
kostsamma för företagen att leva upp till och vid varje undersökning har skatte/momsområdet legat på första plats. Utvecklingen som sker på skatteområdet med ökad
komplexitet finner NNR vara mycket problematisk med tanke på vilka kostnader det för med
sig för näringslivet i Sverige och som även kräver betydande inköp av extern hjälp för att
kunna hantera komplexiteten. Förenklingar av skatteområdet får sålunda anses vara mycket
efterfrågade av företagen för att kunna frigöra resurser till mer produktiva insatser i
näringslivet.
Mot bakgrund av ovanstående välkomnar NNR det presenterade förslaget och som vi därmed
tillstyrker. I ärendet bör det dock noteras att det finns andra rättsliga förutsättningar genom att
begära undantag från Kommissionen för att kunna tillämpa högre gränser än direktivets 9000
Euro och vad som framgår av artikel 287 i momsdirektivet. Här finns det länder i vår omvärld
som utnyttjat dessa undantagsmöjligheter i momsdirektivet och således har högre gränser.
Med hänsyn till ett av regeringens nya mål i fråga om regelförenkling och där det numera som
mål betonas att olika svenska regelverk ska ligga linje med omvärlden menar NNR att det
borde presenterats en mer extensiv analys om vad andra länder tillämpar för gränsvärden. När
väl beslut fattas om förenklingar av olika regelverk gäller det naturligtvis att vidta åtgärder
som sänker företagens kostnader i största möjliga utsträckning. Från ett fiskalt perspektiv är
det i sammanhanget mycket små belopp som kommer in från denna grupp av näringsidkare
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medan marginaleffekten för att behöva redovisa moms avseende tillkommande regelkostnader
sannolikt är betydande.
Näringslivets Regelnämnd NNR

Tomas Lööv

