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Promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse
Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets svar på ovan nämnda
departementspromemoria.
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.
Småföretagarnas Riksförbund representerar mer än 30 000 mindre företag, främst s.k. mikroföretag
med mindre än 10 anställda. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som
behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett
nationellt plan.
Förslaget:
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.
Ställningstagande:
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget och ställer sig positiva till den föreslagna
höjningen av omsättningsgränsen. Dock anser förbundet att den föreslagna höjningen till 80 000 kr
är för låg i jämförelse med övriga EU-länder. Därutöver harmoniserar inte föreslagen ändringen med
det förslag om höjd omsättningsgräns som presenteras i SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto. I denna
utredning föreslås 120 000 kr som omsättningsgräns för moms, vilket är en nivå som
Småföretagarnas Riksförbund förordar.
Synpunkter:

I avsnittet Bakgrund och gällande rätt hänvisar man till rådets direktiv 2006/112/EG som
medger mervärdesskattebefrielse på 10 000 ECU vilket motsvarade 91 500 SEK den 1 januari
1995. Denna gräns verkar enligt promemorian vara den begränsning som hindrar ett förslag
på ett högre belopp för omsättningsgräns. Det är därför märkligt att promemorian inte
resonerar kring möjligheten att en medlemsstat kan efter en ansökan bevilja en högre
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omsättningsgräns. Därutöver finns det förslag om att EU:s medlemsstater kan från och med
2025 få möjlighet att införa en omsättningsgräns upp till 85 000 euro. Av denna anledning
finns det goda möjligheter och skäl att föreslå en ytterligare höjning av omsättningsgränsen
för att minska den administrativa bördan för många mikroföretagare.
Då det blir allt vanligare med kombinatörer som kombinerar anställning och mindre
verksamhet i samband med delningsekonomins utveckling finns det skäl att höja
omsättningsgränsen ytterligare. En sådan höjning skulle underlätta för fler att bidra till den
cirkulära ekonomins utveckling genom att fler skulle se möjligheter att hyra ut via Air bnb,
försäljning av begagnade varor eller mikroproduktion av förnybar el, utan den komplicerade
administration som mervärdesskatten utgör för denna typ mikroföretagare.
I utredningen SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto föreslås att omsättningsgränsen för
schablonbeskattning på mikroföretagarkontot bestäms till 120 000 kronor per år. Gränsen är
då så hög att kontot kan användas av de som samtidigt med en anställning vill prova på
företagande eller av personer som är aktiva inom gigekonomin. Samtidigt är gränsen så låg
att den som är företagare på heltid inte kan använda kontot för sin verksamhet. Det är också
ett jämnt belopp med 10 000 kronor per månad, vilket bör vara enkelt att komma ihåg.
Denna motivering borde behandlats i promemorian och föranleder Småföretagarnas
Riksförbund att förorda 120 000 kr som en rimligare nivå för omsättningsgräns i förhållande
till förslaget i promemorian.
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