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Konjunkturinstitutet avslår att mikroföretagarkonton införs enligt nuvarande utformning, 

dels för att omsättningsgränsen för att redovisa och betala moms samtidigt torde behöva hö-

jas för att fördelarna med mikroföretagarkonton ska kunna realiseras, dels för att formerna 

för betalning av inkomstskatt från intäkter av egenföretagande som redovisas i mikroföreta-

garkonton inte hanteras enligt nuvarande utformning. Konjunkturinstitutet anser dock att ett 

särskilt mikroföretagarkonto med schablonbeskattning skulle kunna förenkla för små företag 

och bredda skattebasen men att det högsta omsättningsbelopp som medför undantag från 

momsinbetalning då behöver vara lika med omsättningsgränsen för mikroföretagarkontot. 

I PM:en ”Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt”1 föreslås att omsättnings-

gränsen för att ta ut och redovisa moms ska höjas från 30 000 kr till 80 000 kr. Samordnings-

vinster i form av bland annat minskad administrativ börda för företagen skulle sannolikt 

uppstå om detta förslag genomfördes tillsammans med ett mikroföretagarkonto.2 Sedda till-

sammans skulle fördelarna av ett sådant paket kunna överstiga summan av fördelarna av de 

enskilda förslagen. Samtidigt ger en höjning av omsättningsgränsen för momsen upphov till 

samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat tröskeleffekter som kan hindra företags 

tillväxt och till ett offentligfinansiellt intäktsbortfall på omkring en halv miljard kronor. Det 

hade varit önskvärt om dessa kostnader hade vägts mot fördelarna av en samtida höjning av 

omsättningsgränsen för moms och införandet av ett mikroföretagarkonto i ett och samma 

sammanhang.  

Konjunkturinstitutet hade också önskat ytterligare analys av det offentligfinansiella intäkts-

bortfall som mikroföretagarkontot medför då kommunerna inte kan beskatta den arbetsin-

komst som mikroföretagen genererar. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Jonas Kolsrud. I den slutliga handläggningen av remissvaret har också Elin Ryner 

 

1 Se Fi2021/03225. 

2 SOU 2021:55 har inte fått i uppdrag att utreda höjd omsättningsgräns för inbetalning av moms. 
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och Patrick Lindevall deltagit.  
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