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Stockholm den 8 november 2021 
 
    Finansdepartementet 
    103 33 Stockholm 
 
KLYS synpunkter på SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad 
inkomstbeskattning för de minsta företagen 
 
Inledning 
 
KLYS utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och företräder genom 
våra 14 medlemsorganisationer ca 30.000 enskilda konstnärer och kulturskapare inom 
musik, bild/form, scenkonst, film, litteratur och journalistik. I princip alla dessa är frilansare i 
någon form och majoriteten driver eget företag, i första hand som enskilda näringsidkare. 
Enligt en rapport från Konstnärsnämnden från 2017 har drygt hälften av de yrkesverksamma 
kulturskaparna företags-formen enskild firma. 
 
Det har under pandemin blivit tydligt att den grupp som valt att driva sin verksamhet som 
enskild firma är särskilt utsatt. Dessa har i princip fallit utanför regeringens stöd- och 
krisåtgärder fram tills dess att omsättningsstödet för enskilda näringsidkare infördes. Ett 
stöd som tyvärr inte fångade upp alla de egenföretagande kulturskapare som har låg 
omsättning i sina firmor, eftersom omsättningsgränsen för att kunna söka sattes vid 180.000 
kr medan genomsnittet för enskild firma inom konstnärlig och kulturell verksamhet ligger på 
129.000 kr.  
 
Att omsättningen i kulturskapares enskilda firmor ofta är låga trots att kulturskaparen både 
är etablerad, yrkesverksam och har arbete i sin konstnärliga verksamhet beror på att många 
av dem kombinerar inkomster i företaget med inkomster från anställningar och från 
stipendier. Inkomsterna är dessutom ojämna över tid. Detta skapar problem såväl i 
socialförsäkringssystemen som vid beskattning. 
 
Att införa förenklingar och lättnader i skattereglerna för enskilda näringsidkare, som också 
tar hänsyn till yrkesverksamma kulturskapares särskilda villkor, är därför angeläget. 
 
KLYS driver sedan länge förenklingar och förbättringar i skattereglerna för frilansande 
kulturskapare, däribland enskilda näringsidkare. Vi har tagit del av det aktuella 
slutbetänkandet och kan konstatera att förslaget till mikroföretagarkonto inte är anpassat till 
yrkesverksamma kulturskapares verksamheter och villkor. Den yrkesgruppen tycks inte 
heller vara målgrupp för förslaget. 
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Vi hade hellre sett andra förenklingar och skattelättnader när det gäller enskild firma. Det 
finns till exempel frågor som berör beskattning av enskilda näringsidkare, som KLYS 
fortfarande saknar i utredningen. Det gäller avdrag för arbetsrum i hemmet och för friskvård 
för enskilda näringsidkare. KLYS tog upp dessa frågor i vårt yttrande över delbetänkandet 
SOU 2020:50, där vi uppmanade utredningen att ta upp detta i slutbetänkandet. Se också 
bilaga med KLYS skrivelse till Finansdepartementet i april 2016, som ledde till en uppvaktning 
av dåvarande statssekreteraren. Sedan dess har regeringen inte agerat i frågan, vilket KLYS 
beklagar och menar att det nu är hög tid för regeringen att justera dessa orättvisa och 
obsoleta regler. 
 
Förslaget om schabloniserad inkomstbeskattning 
 
Även om många yrkesverksamma kulturskapare med enskild firma faller under den 
föreslagna omsättningsgränsen på 120.000 kr, och därför skulle kunna ha ett 
mikroföretagarkonto, är det inte något att rekommendera för egenföretagande 
kulturskapare som i de allra flesta fall har kostnader i sitt företag för t ex material eller 
utrustning, eftersom de med ett mikroföretagarkonto inte kan dra av för dessa. 
Godkännande för F-skatt går inte heller att förena med kontot, vilket är problematiskt 
eftersom uppdragsgivare på kultur- och medieområdet ofta kräver F-skattsedel av 
uppdragstagaren.   
 
För kulturskapare vars uppdrag och inkomster ofta är oregelbundna är det också mycket 
svårt att förutse inkomster och på förhand veta hur mycket de kommer att omsätta under 
ett år, vilket också innebär att mikroföretagarkonto, med en fixerad omsättningsgräns, är 
problematisk. 
 
Det är också en brist att inte kunna göra avdrag för ingående moms, vilket gör att förslaget 
inte passar våra grupper. Trots låga inkomster har många ändå kostnader som de idag får 
göra momsavdrag för.  
 
Det hade varit bättre att rikta in sig mot en större grupp som består av de som har enskild 
firma och som har F-skatt. Dessutom är det osäkert vad som händer med skattefria intäkter 
exempelvis ett skattefritt stipendium. Ska detta också sättas in på ett mikroföretagarkonto? 
Det skulle innebära lägre inkomster, eftersom alla inbetalningar på kontot blir skattepliktiga.  
 
Bedömning om lämplighet av systemet 
 
KLYS håller med utredaren om att någon egentlig förenkling inte kan uppnås om 
omsättningsgränsen för mikroföretagarkontot inte synkroniseras med omsättningsgränsen 
för mervärdesskatt. Enligt den promemoria om höjd omsättningsgräns för  
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
KLYS – EN SAMLAD RÖST FÖR SVERIGES KULTURSKAPARE 
Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna, Konstnärernas Riksorganisation, 
Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP, Federationen Svenska Musiker, Teaterförbundet 
för scen och film, Sveriges Scenkonstregissörer, Oberoende Filmares Förbund, Unionen- fackklubben vid SR, SVT och UR 
 
Alströmergatan 12, 7 tr, 112 47 Stockholm        klys@klys.se         www.klys.se  

 

 
 
mervärdesskattebefrielse, som KLYS och har fått på remiss, stannar förslaget vid 80.000 kr 
och ligger därför inte på samma nivå som omsättningsgränsen för mikroföretagarkonto, utan 
40.000 kr under. 
 
För KLYS 
 
Ulrica Källén 
Verksamhetsledare KLYS 
 
 
 
     
 


