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Remissyttrande 
Promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ 
 
 
 
 
Företagarförbundet Fria Företagare har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och anför 
följande. 
 
 
Sammanfattning 
Förändringen syftar till att utkräva ansvar och skattetillägg i huvudsak för de fysiska personer som på eget initiativ 
kommer in med rättad deklaration avseende oredovisade tillgångar som finns eller har funnits i utlandet. Speciellt 
efter att dokument från ”skatteparadis” läckt ut. Företagarförbundet Fria Företagare är överens med ansatsen i 
förslaget och att skattesystemet skall åtnjuta högt förtroende bland medborgarna. Skattetillägg kan vara en insats 
för att stävja medvetet skattefusk och bidra till att förtroendet stärks. Det finns dock en risk att förslaget träffar 
fel. Den grupp som förslaget avser att utkräva ansvar från har i de flesta fall både administrativa resurser och 
expertis i form av konsulter och revisorer till att göra rättelser inom tidsramen och undkomma skattetillägg.  
För småföretagaren som gjort ett misstag är det annorlunda, där saknas ofta både resurser och tid för att 
kontrollera och göra rättelser inom det föreslagna tidsfönstret. Därför riskerar förslaget att missa målet och 
rikoschetten kan bli ett vådaskott på småföretagare. 
 
 
Synpunkter på delar av förslaget 
 
6 Skattetillägg vid vissa rättelser 
Skattetillägg förslås kunna tas ut i de fall rättelse inkommit senare än två månader efter att generell kontroll 
informerats. För småföretagare som inte till vardags aktivt arbetar med administration och bokföring riskerar 
denna tid att vara för kort för att på ett rättvist sätt hinna göra eventuella rättelser. En småföretagare som själv 
en gång per månad alternativt en gång per kvartal besöker skatteverkets hemsida eller mottar information från 
skatteverket kan i detta tidsfönster ha helt eller delvis förlorat den tidsfrist som förslaget föreslår. Ett annat 
scenario är att den redovisningskonsult som anlitats har en hårt ansträngd period av deklarationer eller dylikt. I 
båda dessa fall betraktas två månader som relativt kort period och riskerar att småföretagare tvingas till 
skattetillägg för enkla misstag vilket vore beklagligt. Det riskerar att ånyo försvåra för småföretagare att bedriva 
sin verksamhet. Vi föreslår att småföretagare med mindre än 10 anställda som inte har egen administrativ 
personal ges en längre reaktionstid på 6 månader. 
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Konsekvensanalys för småföretag 
Företagarförbundet Fria Företagare beklagar att det saknas konsekvensanalys avseende småföretagare i denna 
som i de flesta promemorior. Det är olyckligt att det nästan alltid fokuseras på större företag. Man utgår allt som 
oftast i förslagen från att företagen har administrativ kompetens i likhet med stora företag eller myndigheter. Så 
är det mycket sällan i småföretagarens värld. Småföretagen sysselsätter nästan 2 miljoner svenskar och skapar 8 
av 10 nya arbetstillfällen och är av alldeles särskilt stort värde för Sverige. Företagarförbundet Fria Företagare 
efterlyser en särskild konsekvensanalys avseende småföretagen i alla promemorior. Det hade förbättrat 
småföretagarens villkor vilket också hade varit bra för sysselsättningen, tillväxten och välfärden i Sverige. 
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