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Remissyttrande ”Mikroföretagarkono – schabloniserad inkomstbeskattning för de 
minsta företagen” (SOU 2021:56) 
 

Sveriges Jordägareförbund utgör remissinstans till ovanstående utredningsbetänkande. Nedan 

lämnas förbundets synpunkter. 

 

Sveriges Jordägareförbund 

 

Sveriges Jordägarförbund organiserar ca 500 av landets största privata lantbruksföretag 

och markägare, som tillsammans äger och brukar över 1 miljon hektar jord- och 

skogsbruksmark. Förbundet är organiserat i 6 regionföreningar och gemensamt för 

medlemmarnas egendomar är att de hyser både stora natur- och kulturvärden och 

omfattande lantbruksverksamheter. Förbundet och dess medlemmar representerar 

därför en unik helhetssyn på långsiktigt och ekonomiskt bärkraftigt landsbygds-

företagande parat med bibehållande och utveckling av värdefulla natur- och 

kulturmiljöer. 

 

Allmänna synpunkter på skattesystemet för företagare 

 

Grunden för Sveriges välstånd skapas i företagen. Det är genom aktivt företagande som 

intäkter genereras och jobb skapas. Små och medelstora företag står idag för 

huvuddelen av jobbtillväxten. För att Sveriges mindre och medelstora företag ska kunna 

växa måste skattepolitiken vara långsiktig och förutsägbar. Skattepolitiken ska utformas 

så att företag ska kunna drivas i hela landet och landsbygden ges förutsättningar att 

utvecklas och växa. Skattepolitiken behöver också utformas så att konkurrensen inte 

snedvrids i förhållande till övriga EU-länder.  
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Att driva företag måste bli lättare. Skattesystemet bör därför utformas så att det gynnar 

viljan till entreprenörskap och utveckling.  

 

Särskilt om mikroföretagarkonto 

Jordägarförbundet delar uppfattningen att regelverket för mikroföretagare behöver 

förenklas kraftigt. För att åstadkomma kraftiga förenklingar för mikroföretagare krävs 

emellertid ett större grepp än utredningen har kunnat föreslå.  

Jordägarförbundet ser gärna att ett nytt förslag tas fram som syftar till att förenkla såväl 

mervärdesskattehanteringen som bokföringsskyldigheten för dessa små företag. Om det 

av utredningen framlagda förslaget - som de själva avstyrker - skulle införas, skulle detta 

sannolikt leda till ytterligare regelbörda för mikroföretagen, genom att de skulle tvingas 

hålla reda på ytterligare regler än de som för närvarande gäller. 

Mot ovanstående bakgrund avstyrker Sveriges Jordägarförbund det nu aktuella 

förslaget. 

 

Sveriges Jordägareförbund 
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