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Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns
för mervärdesskatt (Ert dnr: Fi 2016/01205/S2)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande samt främja attraktiviteten på
regionala miljöer där företag verkar och utvecklas.
I syfte att främja entreprenörskap samt stödja företag att starta, växa och utvecklas
arbetar Tillväxtverket även med att förbättra kapitalförsörjningen till särskilda
företagsgrupper.
Tillväxtverket arbetar också med att förenkla processen för att bilda verksamheter och
verka som företagare. I det arbetet utgör förenkling av regler en viktig del. Tillväxtverkets
roll är att driva och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement,
myndigheter, kommuner och näringsliv.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.
Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket är positivt till förslaget att införa en omsättningsgräns för mervärdesskatt.
Tillväxtverket delar bedömningen att förslaget skulle minska den administrativa bördan
för många företag med liten omsättning. Inte minst för nyanlända som vill starta företag
är det positivt att kunna starta företag utan att behöva sätta sig in i det relativt tunga
regelverket inom momsområdet.
Tillväxtverket anser att den föreslagna beloppsgränsen på 30 000 kronor är för låg. Fler
företag skulle kunna minska sin administrativa börda om en högre gräns skulle införas,
vilket framgår i promemorians konsekvensanalys. En högre beloppsgräns skulle mer
kraftfullt bidra till regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader.
Dessutom är det bra om den svenska omsättningsgränsen är ungefär lika hög som
motsvarande gränser i grannländerna Danmark och Finland. Om Sverige inför en
avsevärt lägre gräns finns det en risk för att vissa företag väljer att starta i våra
grannländer istället för i Sverige.
Den föreslagna regleringen av vad som händer när omsättningsgränsen passeras anser
Tillväxtverket vara bra. Det är viktigt att företag som passerar gränsen inte ska redovisa
moms på tidigare försäljningar än den som innebär att gränsen passeras. En lösning där
företag som passerar gränsen tvingas redovisa moms retroaktivt från och med den första
försäljningen har förekommit tidigare och medför dels en osäkerhet för företagen och
dels att den administrativa bördan inte minskar i den omfattning som är önskvärd.
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Tillväxtverket anser att förutsättningarna för att införa en gräns för beskattning av
näringsverksamhet och hobbyverksamhet liksom för att höja de gränser som finns för att
lämna kontrolluppgifter vid utförande av tjänster av mindre värde bör utredas. I likhet
med en omsättningsgräns för mervärdesskatt kan detta leda till en minskad
administrativ börda för nya och mycket små företag. Det viktigaste är att öka möjligheten
för nyanlända att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna ta de första stegen mot
företagande i Sverige. Även förutsättningarna för att inrättä en stätlig stödfunktiön för

ätt kunnä hjälpä främst nyänländä med ädministrätiön i förm äv exempelvis bökföring
öch skätter bör utredäs.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Michael Heuman har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Katalin Frydenlund,
enhetschef Stefan Ernlund och avdelningschef Anna Bünger medverkat.

Gunillä Nördlöf

Michäel Heumän
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