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Remissvar: Småföretagarnas Riksförbund angående Promemorian 
Skattereduktion för förvärvsinkomster 

Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets svar på ovan nämnda remiss.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.  

Småföretagarnas Riksförbund representerar cirka 30 000 mindre företag, främst s.k. mikroföretag 
med mindre än 10 anställda. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som 
behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 
nationellt plan.  

I promemorian föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. 
Två alternativa utformningar föreslås. I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 
kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor 
och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (för beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kronor). 
I det andra alternativet ges skattereduktionen utan begränsning till skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt. Skattereduktionen uppgår då i stället till 1 300 kr. 

Förbundet har följande synpunkter på förslagen: 

Alla steg i riktning mot sänkt beskattning av arbete välkomnas givetvis av förbundet. 

När det gäller de två alternativen förordas alternativ 1. 

Vi ställer oss samtidigt frågande till värdet av föreslagna åtgärder med anledning av att det rör sig om 
mycket begränsade belopp och att förslagen ytterligare krånglar till arbetsgivares hantering av 
skatter. 

Vidare måste man fråga sig vilket värde dessa små sänkningar har mot bakgrund av de samtidigt 
omfattande mer eller mindre synliga skatte- och avgiftshöjningar som genomförts eller är på gång. 
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I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Sten Lindgren 
varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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