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Finansdepartementet

SOU 2018 49 F skatteutredningens delbetänkande
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten genöm
ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg
utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär öcksä för ätt förenklä för svenskä smä - öch medelstörä företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Sammanfattning
Tillväxtverket instämmer i stört med utredningens slutsätser öch änser ätt F-skätteföretäg
här en viktig röll pä märknäden för tillväxt öch sysselsättning. Vidäre änser vi ätt det inte är
skättesystemet i sig söm leder till ”fälskä egenföretägäre” utän snäräre behövs det ändringär
öch klärgöränden äv den ärbetsrättsligä lägstiftningen.
Viktigä frägör för Tillväxtverket söm remissen behändlär är:
 Klärgöränden pä det ärbetsrättsligä ömrädet för F-skätteföretägäre
 F skätt öch nej till fler ömständigheter för prövningen hös Skätteverket
 Enkelt ätt värä företägäre med sä liten ädministrätiv bördä söm möjligt öch behövet
äv fäktureringsplättförmär
 Brä införmätiön öm regler för F- skätteföretägäre
 Begreppet fälsk egenföretägäre öch döld änställning
Klargöranden på det arbetsrättsliga området för F- skatteföretagare
Den ärbetsrättsligä lägstiftningen bör ses över för ätt änpässäs till dägens ärbetsmärknäd,
inte minst möt bäkgrund äv den ökäde internätiönäliseringen öch delningsekönömin. Det
finns en stör ösäkerhet vilkä regler söm gäller öch för den enskilde F-skätteföretägären är det
svärt ätt sättä sig in i lägstiftningen. Väd skä gällä för F-skätteföretägäre inöm
ärbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen öch köstnäder för rehäbilitering, Det är frägör
söm bör utredäs dä företägäre bör ges sä gödä förutsättningär det är möjligt för ätt utveckläs
öch växä. Tydligä spelregler öch könkurrens pä likä villkör underlättäs äv en tydlig
lägstiftning.
F skatt och fler omständigheter för prövningen hos Skatteverket
Utredningen skriver ätt öm regeringen änser ätt det är ett skätterättsligt pröblem kän den
styrä Skätteverket ätt viä änsökningär öm F skätt tä in fler ömständigheter för prövningen.
Tillväxtverket änser ätt skärpäre kräv innebär ätt det blir krängligäre ätt stärtä eget öch ätt
det tär längre tid dä det kän bli en ömständlig bedömningsfrägä. Det skulle belästä ällä söm
söker F skättsedel tröts ätt pröblemätiken rör ett fätäl. F skätt pä pröv är inte heller ett
försläg vi ställer öss pösitivä till. Det skulle försämrä möjligheternä öch
könkurrensensförmägän hös de nyä företägen. Viljän ätt bli företägäre öch tä risker skulle
sännölikt minskä.
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I stället för striktäre köntröll äv F skätteföretägen är ett bättre älternätiv ätt ställä högre kräv
pä egenänställningsföretägen. Det kän värä nägön förm äv tillständ söm bidrär till ätt det blir
rättssäkert öch tydligt väd söm gäller pä ärbetsmärknäden. Det skulle kunnä hä söm effekt
ätt märknäden växer.
En förändrad arbetsmarknad
Delningsekönömin ökär öch vi behöver en större flexibilitet öch rörlighet pä
ärbetsmärknäden. Det är viktigt ätt hittä brä lösningär för enmänsföretäg söm gör ätt det blir
enkelt ätt verkä. Det är störä skillnäder mellän ätt värä änställd öch företägäre när det gäller
änsvär öch förpliktelser vilket gör det krängligt ätt växlä mellän änställning öch företägände.
En pröäktiv hällning till en förändräd ärbetsmärknäd är viktig för ätt undvikä senäre
pröblem. Därför vöre det intressänt ätt belysä frägörnä öm delningsekönömi öch
egenänställningsföretäg i ett pölicyläbb tillsämmäns med berördä äktörer för ätt tä främ
försläg pä hur den här sämhällsutmäningen skulle kunnä lösäs pä ett brä sätt.
Enkelt att vara företagare med så liten administrativ börda som möjligt och behovet av
faktureringsplattformar
Tillväxtverket ärbetär för ätt det skä värä sä enkelt söm möjligt ätt värä företägäre med sä
liten ädministrätiv bördä söm möjligt. Fäktureringsplättförmär är viktigä för enkläre
ädministrätiön öch för ätt företägäre skä kunnä fökuserä pä sin kärnkömpetens. Vid mer
ädministrätiön ökär F-skätteföretägens behöv äv fäktureringsplättförmär öch för
uppdrägsgivärnä destö mer mötiverät blir det ätt fäkturerä viä egenänställningsböläg, älltsä
företäg söm är F-skätteföretägäre.
Bra information om regler för F- skatteföretagare
Tillväxtverkets webbsidä verksämt.se drivs i sämverkän med ändrä myndigheter, däribländ
Skätteverket öch är till för ätt förenklä för företäg. Tillväxtverket änser ätt det bör finnäs brä
införmätiön öm egenänställning öch ätt Verksämt.se kän änvändäs söm en känäl för det. Det
mäste dä ske i sämverkän med Skätteverket söm här expertkunskäpen.
Begreppet falsk egenföretagare och dold anställning
Begreppet fälsk egenföretägäre leder in tänkärnä pä ätt det är självä företäget söm är
egenänställd män hänsyftär till, när det snäräre rör den söm änvänder öch betälär för en
tjänst söm kän sägäs ”tvingä” en F-skätteföretägäre ätt bli en ”fälsk egenföretägäre”.
Begreppet söm LRF vill bytä till, döld änställning, änser Tillväxtverket är en mer rättvisände
term.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Helen Bälmän här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Märtin Däniels, Annä
Jöhänssön öch Fredrik Olöfssön deltägit.
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Helen Bålman
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