Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2020-02-18
–

Motion angående slopande av bolagsskatt

Kan en bolagsskatt på noll procent innebära ökade skatteintäkter på sikt? Kanske, men det kan stärka
svenska företags konkurrenskraft och därmed även den gemensamma välfärden.
Företag skapar de resurser som samhället använder för den gemensamma välfärden och för den
gemensamma tryggheten. Detta gör företag genom att de betalar olika skatter, som arbetsgivaravgifter,
bolagsskatt samt drar medarbetarnas inkomstskatt. Bolagsskatten inbringade cirka 120 miljarder kronor
2016, medan den totala skatten och avgifter för fysiska personer var cirka 925 miljarder kronor (källa SCB).
Bolagsskatten står för en viktig del av de totala skatteintäkterna, men inte huvuddelen. För att öka
skatteintäkterna torde det vara viktigare att fler människor kommer i arbete, vilket även skulle minska
statens kostnader för arbetslöshet.
Större företag har även större möjlighet än mindre företag att minimera sin bolagsskatt. Dessutom har
internationella företag som har verksamhet eller försäljning i Sverige men huvudkontor i annat land stora
möjligheter att minimera sin bolagsskatt i Sverige. Det finns därmed en risk för snedvridning i konkurrensen
och risk för att mindre företag hämmas i sin tillväxt. Det är ofta de mindre företagen som står för den största
delen av arbetstillfällen.
Dessutom kommer eventuella vinster att antingen konsumeras, och därmed beskattas, eller investeras för
att förhoppningsvis skapa expansionsmöjligheter.
Att utreda om en slopad bolagsskatt på sikt skulle stärka svenskt företagande, ökat antal arbetstillfällen och
ökade skatteintäkter skulle vara en viktig åtgärd för att stärka svenskt företagande och entreprenörskap.
•

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att utreda en slopad bolagsskatt för företag med hemvist
och huvudkontor i Sverige.

•

Jag yrkar på att Moderaterna i Skövde ska sända motionen till förbundsstämman med hemställan
om vidare befordran till partistämman.
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Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Sverige har redan en internationellt sett låg bolagsskatt. I en situation där många
kommuner tvingas höja kommunalskatten är det inte rimligt att Moderaterna samtidigt
utreder effekten av att avskaffa bolagsskatten.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

