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Remiss Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall 
  
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.  

Förslaget har tagit fasta på att svenskar uppskattat vad som bekostats av offentliga medel 
genom att skänka mat till brandmän som släcker bränder och sjukvårdspersonal som räddar 
liv. Förslaget innebär skattefrihet för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden 
kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan 
krav på motprestation. Det är ett bra förslag som förbundet naturligtvis ställer sig bakom. 

Ansatsen är god med formuleringen regelsystemet ska bli enkelt, tydligt och förutsebart. Det 
är ju förhållanden som vi inom Småföretagarnas riksförbund länge efterfrågat. Regeringen 
hade kunnat ta chansen att fortsätta på den inslagna linjen och skattebefriat alla måltider, i 
synnerhet om den tillagats på restaurang, eftersom det är en bransch som drabbats hårt av 
pandemin, i synnerhet inom vissa områden. Andra länder har lämnat bidrag för att äta på 
restaurang (Storbritannien t.ex.) och andra länder inom EU har sänkt momsen på 
restaurangbesök. Från den svenska regeringens sida har dessa direkta åtgärder lyst med sin 
frånvaro. 

Man kan även tycka att det är tveksamt ur folkhälsosynvinkel att godis som personalförmån är 
skattebefriat, men inte tillagad mat. Vad är det för signaler regeringen vill sända ut med den 
passusen? 

Med hänvisning till den aktuella utredningen om turordningsregler, och i synnerhet delen om 
kompetensförsörjning, skulle det vara rimligt att man även passade på att göra undantag för 
förtäring (tillagad mat) i samband med utbildnings- och informationsinsatser. 
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I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Erik 
Sjölander varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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