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Betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad
inkomstbeskattning för de minsta företagen SOU 2021:55
I betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de
minsta företagen redovisas en beskattningsmässig särlösning för enskilda
näringsidkare som har en omsättning under 120 000 kr.
Den risk för brottslighet som kan komma att föreligga vid införande av
Mikroföretagarkonto
är
huvudsakligen
sådan
brottslighet
där
Ekobrottsmyndigheten är åklagarmyndighet.
Utredaren har anfört att det redovisade systemet inte bör införas om det inte
åtföljs av förändringar av mervärdesskattelagen och bokföringslagen.
Utredarens skäl framstår som övertygande.
Mot bakgrund av de intressen Åklagarmyndigheten har att beakta, lämnas
följande synpunkter.
Frågan om bulvanidentiteter
Ett flertal förundersökningar och åtal har visat att storskalig brottslighet och
efterföljande penningtvätt har möjliggjorts genom att kriminella nätverk har fört
ett stort antal personer till Sverige enbart för att folkbokföras här, få
personnummer, öppna bankkonton och erhålla e-legitimation. Det kan finnas
anledning att överväga om den föreslagna lösningen kan komma att underlätta
för sådan brottslighet med den utformning som ges i förslaget.
Avsnitt 7.4 Villkor för att öppna ett
mikroföretagarkonto
De föreslagna reglerna om mikroföretagarkonto innebär att den enskilde som
innehar ett mikroföretagarkonto beskattas schablonmässigt för det som sätts in
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på kontot, istället för att den enskilde själv ska deklarera inkomster i
inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt förslaget krävs inget tillstånd av
Skatteverket för öppnande av mikroföretagarkonto. Istället intygar den enskilde
till bank att han eller hon uppfyller lagkraven för att öppna mikroföretagarkonto.
Skatteverket får sedan i efterhand, med ledning av uppgifter i lämnade
deklarationer, kontrollera att förutsättningar för att inneha ett konto finns och
fortsätter att finnas. Åklagarmyndigheten anser, i likhet med Skatteverkets
expert Anna Eliasson, att det kan finnas skäl att överväga att innehavet av ett
mikroföretagarkonto ska föregås av en prövning hos Skatteverket. Ett skäl är att,
som ovan anförts, det föreslagna systemet med mikroföretagarkonton kan öka
risken för att kontona används för exempelvis penningtvätt.
Avsnitt 7.5 Tillgångar på mikroföretagarkonto
Åklagarmyndigheten delar utredningens uppfattning att enbart elektroniska
inbetalningar till mikroföretagarkonto bör tillåtas. Genom att inbetalningarna
sker elektroniskt blir de spårbara, vilket underlättar kontroll och eventuella
förundersökningar. Kontant hantering av medel på kontona innebär också en
ökad risk för penningtvätt på kontona.

Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning
av kammaråklagaren Jerker Asplund. I den slutliga handläggningen av ärendet
har också överåklagaren Astrid Eklund deltagit.
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