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Yttrande över betänkandet SOU 2014:68; Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Inställning
Förbundet gillar de förslag i betänkandet som medför att skattereglerna i fortsättningen, så långt det är
möjligt, ökar neutraliteten mellan företagsformerna. Det är också av största vikt för landets enskilda
näringsidkare att reglerna görs så enkla som möjligt, Men det föreligger uppenbarligen stora brister i
konsekvensbeskrivningarna när det gäller hur de nya bestämmelserna kommer att påverka beskattningen av
vissa verksamheter som drivs av enskilda näringsidkare. Till exempel hur de som bedriver lant- och
skogsbruk, kommer att drabbas om man slopar skogskonto, skogsskadekonto och expansionsfond.

Motivering
Förbundet har idag över 20 000 medlemmar och medlemsantalet ökar hela tiden. De medlemmar som driver
verksamhet i form av enskild firma är numera i minoritet eftersom många av de företag som fanns i denna
kategori redan i samband med expansion, ombildat verksamheten att drivas via ett aktiebolag. Antalet
medlemmar som bedriver sin verksamhet i handelsbolag minskar ständigt och därför är denna företagsform
för Förbundet knappast relevant i detta sammanhang.
Som sagts ovan gillar Förbundet de förslag i betänkandet som medför att skattereglerna i fortsättningen ökar
neutraliteten mellan företagsformerna. Här måste då skapas en möjlighet för enskilda näringsidkare till
företagssparande på samma sätt som för dem som bedriver verksamhet i aktiebolagsform, dvs. att man ska
kunna avsätta en del eller hela vinsten i företaget med relativt låg beskattning.

Det är möjligt att den nya avsättningsmöjligheten till företagsfond kan ersätta skogskontot m.m. men det är
ju inte säkert.
Förbundet är medlem och arbetar aktivt i Näringslivets Regelnämnd, och kan därför endast tillstyrka sådana
förslag om nya regler och bestämmelser som inte innebär ökat krångel och administrativ börda för
småföretagarna. Det är därför mycket angeläget att dagens regler kan förenklas utan att väsentliga
förutsättningar för bedrivande av näringsverksamhet försämras.
Det är därför utomordentligt viktigt att statens målsättning att förenkla reglerna för de enskilda
näringsidkarna, inte går förlorad genom att slopandet av äldre regler kommer att medföra ökad beskattning
eller att reglerna blir oförutsägbara.
Detta gäller i första hand reglerna om räntefördelning och ett antal beloppsgränser som syftar till att undvika
arbetskrävande uppgiftsskyldighet avseende förhållandevis ringa belopp.

I detta ärende har Förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och Förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit
föredragande.
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