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Remissyttrande
Promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här
följer våra synpunkter.
Förslaget i korthet
I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens
30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Företag och andra berörda aktörer med en
omsättning på högst 80 000 kronor ska inte längre behöver vara registrerade för eller deklarera
mervärdeskatt.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Företagarnas inställning
Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Vi har förordat en höjning av gränsen för momsplikt i ett
antal år. En höjning från 30 000 kronor till 80 000 kronor är välkommen. Av olika skäl hade
Företagarna emellertid velat se en större höjning.
Mervärdesskattedirektivet medger enligt nuvarande lydelse en gräns på 10 000 ecu, motsvarande ca
91 500 kronor. Inom ramen för nuvarande reglering bör Sverige utnyttja detta utrymme. Företagarna
förordar därför att regeringen i detta lagstiftningsärende går vidare med ett förslag om höjd
omsättningsgräns till 90 000 kronor.
Företagarna ser emellertid också skäl för Sverige att söka en höjning av den summa som anges i artikel
287 mervärdesskattedirektivet. Den genomsnittliga gränsen för momsplikt i EU ligger runt 30 000 €. I
flera närliggande länder är gränserna också avsevärt högre än den som föreslås i promemorian. För att
genomföra en mer kraftfull förenkling för de minsta företagen bör Sverige framgent söka höja gränsen
i mervärdesskattedirektivet. En gräns på t.ex. 200 000 kronor skulle undanta två tredjedelar av de
enskilda näringsidkarna från momsplikt.
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Vidare finns skäl för en högre gräns för att kunna genomföra ett förenklat schablonbeskattningssystem
för enskilda näringsidkare, så som har föreslagits i SOU 2021:55. För att ett sådant system ska uppnå
syftet att göra egenföretagande enklare, och därmed till en väg till egenförsörjning för fler, krävs
förändringar av bokförings- och deklarationsregler, men även en höjd gräns för momsplikt. Detta
framhålls av utredaren själv och har även betonats i Företagarnas remissyttrande över betänkandet.1
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