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Remissvar Mikroföretagarkonto – schabloniserad
inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör
myndigheten genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva
miljöer där företag utvecklas runtom i hela landet. Tillväxtverket har även ett
särskilt uppdrag att förenkla för företag. I detta uppdrag finns målsättningen att
företagens kostnader till följd av regler och myndighetskontakter ska minska och att
regler ska vara lätta att förstå och följa. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.
Utredaren föreslår regler för ett särskilt konto, benämnt mikroföretagarkonto, där
en källskatt som motsvarar inkomstskatt och socialavgifter ska dras från alla
inbetalningar. Kontot bedöms kunna förenkla hanteringen av skatter och socialavgifter kraftigt jämfört med om verksamheten hade beskattats konventionellt. Om
omsättningen överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt måste
kontoinnehavaren dock även fortsatt redovisa och betala mervärdesskatt på
sedvanligt vis, eftersom direktiven inte möjliggör en översyn av den nu föreliggande
omsättningsgränsen. Därmed blir minskningen av de administrativa kostnaderna
mycket begränsad, och utredaren avråder från att införa förslaget.
Tillväxtverket delar utredarens syn att förenklingsvinsterna med förslaget i stora
drag uteblir, givet premisserna i direktiven. Skattelagstiftningen är mycket viktig ur
ett förenklingsperspektiv, och på detta område menar myndigheten att det återstår
mycket arbete för att förbättra förutsättningarna särskilt för de minsta företagen att
driva och utveckla sina verksamheter. I förlängningen kan olika typer av digitala
lösningar komma att förenkla och underlätta administration och inrapportering,
vilket är en utveckling som Tillväxtverket ser många fördelar med.
I remissvaret till utredningens delbetänkande Enklare skatteregler för enskilda
näringsidkare (SOU 2020:50) gjorde Tillväxtverket medskicket att slutbetänkandet i
större utsträckning borde säkerställa att förslagen utgår från företagens behov,
bland annat genom att i ett tidigt skede samråda med berörda grupper av företag. I
slutbetänkandet framgår att kontakt har tagits med Egenanställningsföretagens
branschorganisation, vilket är positivt, men dessvärre inte med andra
företagarkollektiv. Bland bankerna, som var tänkta att föra kontot om de så önskade,
var det bara Nordea som kunde ställa upp på ett digitalt möte. Utredaren
konstaterar själv att den breda förankring som var avsedd därmed uteblev.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Johansson.
Ulrika Wienecke har varit föredragande. I handläggningen har också Josefine Lindell
och enhetschef Henrik Tegehed deltagit.
Anna Johansson
Ulrika Wienecke
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