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Remissyttrande 
Delbetänkande F-skattesystemet 
 
 
Företagarförbundet fria Företagare har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet F-
skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) och lämnar följande synpunkter. 

 

Inledning 
Sedan F-skatten infördes i sin nuvarande form i början av 1990 talet har förutsättningarna för att starta 
och driva företag förenklats betydligt. Den effekt det har haft på den svenska företagsmarknaden är 
sannolikt en av de enskilt största framgångarna för företagande i Sverige. Idag etableras 8 av 10 nya 
jobb i småföretagen. Utan dessa stannar Sverige. Företagsstrukturen i Sverige och i resten av världen 
utvecklas också mot allt mer tjänsteföretag där specialkunskap och kompetens flyter mellan företag och 
projekt, allt tenderar till att hänga samman i en mer och mer komplex struktur, tjänster och företag 
används i olika konstellationer och både kunskaper och tjänster korsbefruktas i hög takt. Detta utvecklar 
hela företagsamheten och vår gemensamma konkurrensförmåga. Tidigare arbetade vi i långa 
anställningar på samma plats, och numera i kortare projekt som flyttar mellan företag och plats. 
Uppdragsgivare knyter an både personer och företag i skräddarsydda team för att klara en enskild 
uppgift eller projekt, man använder bemanningsföretag och specialister. Även vid arbetstoppar 
bemannar man upp dynamiskt för att vara konkurrens och leveransduktigt vid varje enskilt tillfälle. I 
detta ekosystem är möjligheten till F-skatt en viktig förutsättning. 

Vi vänder oss emot begreppet ”falska företagare” 
Att utredningen väljer att använda ett okänt begrepp som ”falska egenföretagare” beklagar vi då det 
innehåller en klang som med lätthet smittar över på företagare i allmänhet och det strider mot det 
arbete vi gör för att ge rättvisa åt Sveriges småföretagare som alltför ofta dras över en kam och får i 
grupp klä skott för vad enskilda företagare gjort och missbrukat. Vi anser att Småföretagaren behöver 
lyftas upp som goda samhällsbidragare då de står för skapandet av 8 av 10 nya jobb i samhället. Att 
mynta ett begrepp som ovan är rakt kontraproduktivt i en större kontext. Vi önskar att utredningen 
framöver tar hänsyn till detta och skrotar begreppet. 

Viktigt att behålla rätt fokus 
Företagarförbundet är eniga i att missbruk av F-skatt och alla andra former av fusk skall motverkas och 
minimeras. Det är dock viktigt att ha F-skattens positive effekter för ögonen och sätta dessa i första 
rummet när man ser över eventuella förändringar. Redan idag innehåller regelverket möjligheter till 
återkallelse av F-skatten till följd av missbruk. Av statistiken i delbetänkandet att döma så sker också 
detta. Så vitt vi kan tyda regelverket så har skatteverket de verktyg som behövs och för att komma 
tillrätta med fusk behöver skatteverkets uppföljning av ”F-skattare” förbättras. Det är viktigt att denna 
översyn inte resulterar i att villkoren för företagande försämras och att det blir svårare att starta, driva 
och utveckla företag. 



 

 
Företagarförbundet Tel: 020-760 761 Org.nr: 802488-8805 
Fria Företagare   Bg: 5092-2038 
Box 1132, 262 22  Ängelholm E-post: info@ff.se Hemsida: www.ff.se 
  

2 

 

Är problemet reellt eller bara upplevt? 
Utredaren konstaterar att det varit svårt att hitta relevant information och forskning eller annat 
material som visar att företeelsen ”falskt företagande” vilket vi återigen vänder oss emot, förekommer i 
någon vida omfattning. Det har inte gått att kvantifiera och inte heller uppskatta omfattningen av 
densamma. Man säger sig heller inte ha möjlighet att koppla företeelsen till skattefelet. Vi anser att 
man bör vara försiktig att genomföra förändringar i F-skattesystemet på så pass grunda fakta. Om ens 
kopplingen mellan F-skattesystem och ”falska företagare” existerar annat än i ett antagande.  

Egenanställningsföretag 
Utredningen har också analyserat faktureringsplattformar och egenanställningsföretag och konstaterar 
att dessa i sig inte kan leda till skattefusk. Alltså finns det inte skäl att ändra bestämmelserna om F-
skatt. Företagarförbundet är enig i denna bedömning. 

Konsekvensanalys 
Direktivet för utredningen efterlyser konsekvensanalyser vilket vi inte kan finna i delbetänkandet. 
Således förväntar vi det i slutbetänkandet. Vi efterlyser under denna punkt en omfattande 
konsekvensanalys för småföretagen vilket så ofta saknas i offentliga utredningar. Allt som oftast finner 
man några få rader om konsekvenser för småföretagen jämte flera sidor avseende konsekvenser för 
myndigheter, skatteverk m.fl. Företagarförbundet Fria Företagare står till förfogande att hjälpa till med 
analys vid behov.  

Sammanfattning 
F-skattesystemet är en viktig komponent i Sverige och stimulerar företagande genom enkelhet att 
starta, driva och utveckla företag. På en marknad som kräver snabba omställningar och snabb 
förändring är samarbete mellan företag där kompetens och kunskap delas mellan många småföretagare 
istället för att som tidigare ”ägas” i stora industriföretag en förutsättning för att kunna agera snabbt 
och ställa om produktion av både varor och tjänster. I detta ekosystem av småföretagare och 
egenföretagare är F-skatten en viktig förutsättning. Alla eventuella förändringar av densamma bör 
vägas extremt noga mot de positiva effekter F-skatten medför så att det inte försvårar på något sätt att 
start, driva eller utveckla sveriges småföretag. 
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, 
enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll 
samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 
till våra medlemmar.  


