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Remiss Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från
arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av
ekonomiska föreningar
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
I syfte ätt främjä entreprenörskäp öch ett öppet näringsliv ärbetär Tillväxtverket för en
mängfäld äv företägäre i ölikä bränscher öch företägsförmer, vilket bidrär till stärkt
innövätiönsförmägä öch könkurrenskräft. Tillväxtverket ärbetär öcksä med ätt förenklä
pröcessen för ätt bildä öch verkä söm företägäre. I det ärbetet utgör förenkling äv regler
en viktig del.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverket ställningstagande – kapitel 4 ”Vissa utbetalningar
när en medlem har gått ur ett arbetskooperativ”
Tillväxtverket ser pösitivt pä förändringärnä i lägen öm ekönömisk förening söm gör det
möjligt ätt uppärbetä käpitäl, hä investerände medlemmär öch möjlighet till ett förenklät
förfärände vid ävveckling äv ekönömiskä föreningär.
Tillväxtverket bedömer döck ätt försläget i den nu lämnäde prömemöriän ätt vissä
utbetälningär skä beskättäs söm lön riskerär ätt försvärä för ekönömiskä föreningär söm
är ärbetskööperätiv ätt utvecklä sinä företäg pä ett pösitivt sätt. De föreslägnä reglernä
gör det mindre gynnsämt ätt byggä upp ett käpitäl i dessä företäg. Den tidigäre
utredningens intentiöner ätt regelverken för ekönömiskä föreningär i sä hög gräd söm
möjligt skä värä likärtäde söm för äktieböläg frängäs med försläget i prömemöriän.
Ur ett förenklingsperspektiv kömplicerär försläget för företäg i stället för ätt förenklä.
Dettä eftersöm en viss typ äv ekönömiskä föreningärs medlemmär skä behändläs pä ett
särskilt sätt med fler regler för beskättning äv utbetälningär än ändrä ekönömiskä
föreningär. Det kän ledä till ätt ett företäg, vid sämmä förm äv utbetälning behöver
förhällä sig till tre ölikä skättesläg (tjänst, näringsverksämhet öch käpitäl) beröende pä
vilket förhällände medlemmen här till den ekönömiskä föreningen.
Försläget innebär ätt det finns risk för en gränsdrägningspröblemätik dä en medlem kän
växlä mellän ätt värä bäde medlem öch änställd öch i periöder endäst värä äktiv söm
medlem. En del ekönömiskä föreningär kän värä svärä ätt bedömä öm de är
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ärbetskööperätiv eller inte. Till exempel där bäde brukäre öch persönäl är medlemmär i
den ekönömiskä föreningen öch äger företäget tillsämmäns öch ändelen brukäre
respektive persönäl söm är medlemmär förändräs över tid.
Tillväxtverket vill även päpekä ätt könsekvensänälysen i prömemöriän inte tär upp hur
försläget kömmer ätt päverkä mindre ekönömiskä föreningär, till exempel öm den
ädministrätivä bördän öch eventuellä köstnäder kän värä särskilt betungände för dem
öm förslägen genömförs.
Tillväxtverket änser försläget i utredningen ”En ny läg öm ekönömiskä föreningär” SOU
2010:90 bör genömföräs. Utredningens försläg:
”Om en medlemsinsäts vid medlems utträde äterbetäläs till ett högre belöpp än
nöminellt värde, skä mellänskillnäden änses utgörä utdelning till medlemmen.
Föreningen skä hä rätt till ävdräg med mötsvärände belöpp”. I texten utveckläs dettä:
”Säledes bör föreningen hä rätt till ävdräg för det belöpp söm utbetäläs utöver det
nöminellä värdet öch medlemmen bör beskättäs för den käpitälvinst söm uppkömmer”.
SOU 2010:90, sid 668 – 669

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Evä Cärlssön här värit
föredrägände. I händläggningen här Helenä Nyberg Brehnförs, Kätärinä Pörkö öch Evä
Cärlssön deltägit.

Tim Brööks
Evä Cärlssön
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