Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2020-02-18
– Motion angående att befria mindre företag från att betala preliminärskatt
Att minska den administrativa bördan för företag, entreprenörskap och företagande är många politikers och
för den delen regeringars mål. Det är en sund tanke för företagandets resurser bör ligga på det som
företagen anser vara det som skapar värde för företaget. Det skapar även resurser till den gemensamma
välfärden.
För mindre och nystartade företag, ofta med låg kapitalinsats, behöver även den ekonomiska risken minskas
och likviditeten ökas. Ett sätt skulle vara att befria mindre företag och nystartade företag från att betala
preliminärskatt i förtid.
Även om det idag är relativt enkelt att få Skatteverket att ändra beslutade nivåer på preliminärskatten, som
gäller från företagets andra år, skulle administrationen och den ekonomiska kapitalbindningen minskas om
man slopade preliminärskatten. Även om det skulle få effekter på statens kapitalflöden, då flertalet företag
är mindre företag, är det viktigare och troligen mer värdeskapande om preliminärskatten avskaffades för
dessa.
För Skatteverket torde det också finnas en effektiviseringsvinst och frigörande av resurser om mindre
företag undantogs från preliminärskatt. Det är troligt att mindre och nystartade företag har större
svängningar i sin orderstock än större och mer etablerade företag, vilket gör det svårare att bedöma om
preliminärskatten bedöms på en relevant nivå vid årets början.
Lämpliga nivåer för slopande av preliminärskatt för mindre och nystartade företag finns det säkert de som är
bättre lämpade att ta fram. Tanken är att slopandet ska förbättra potentialen för framtida framgångsrikt
företagande och att befrielsen från preliminärskatt ska gälla tills företagets verksamhet stabiliseras och
kanske blir mer förutsägbart samtidigt som likviditeten stärkts.
Förslagsvis skulle det kunna finnas en flexibilitet för företagen att frivilligt betala preliminärskatt på samma
sätt som man idag kan göra sin momsinbetalning en gång om året. Att sätta ett visst antal år för befrielsen
kan vara svårt eftersom många företag inte har som syfte att växa. Därför skulle en kombination av
omsättning i första hand och år i andra hand kunna vara en lämplig väg, till exempel skulle företag med
omsättning under fem miljoner kunna undantas från preliminärskatt.
•

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att utreda ett system för befrielse av preliminärskatt för
mindre företag.
• 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
Styrelsen delar motionärens ambition att underlätta för småföretagande. Med utgångpunkt
från att det är enkelt att få Skatteverket att anpassa preliminärskattens nivå ser vi dock inte
den omedelbara förbättringspotentialen i motionen.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

