Svar på skriftligt spörsmål SSS 199/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att göra mervärdesbeskattningen av
småföretag mer sporrande
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 199/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Ville Tavio /saf:
Vad ämnar regeringen göra för att se till att mervärdesskatten inte orimligt belastar småföretag och för att sporra människor att bli företagare i större utsträckning än tidigare?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 1 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska mervärdesskatt betalas till staten på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster. Tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen är
omfattande och täcker i princip alla tillgångar som säljs rörelsemässigt. Utgångspunkten är att
samtliga företag och yrkesutövare som utövar rörelsemässig försäljning av skattepliktiga varor
och tjänster är skattskyldiga.
Av administrativa orsaker har verksamhet i liten skala befriats från skatt, det vill säga om omsättningen är högst 10 000 euro per kalenderår. Då den nedre gränsen överskrids får företaget en
lättnad som minskar successivt med ökande omsättning. Det fulla skattebeloppet uppnås vid en
årlig omsättning på 30 000 euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjdes från 8 500 euro
till 10 000 euro och den övre gränsen för lättnad från 22 500 euro till 30 000 euro i början av
2016.
Bestämmelserna om bredden på den skattebas som tillämpas i mervärdesbeskattningen finns i
rådets direktiv om ett gemensamt mervärdesskattesystem (2006/112/EG) och är bindande för
Finland. I anslutningsavtalet beviljades Finland rätt att befria rörelseidkare med liten omsättning, vars årsomsättning är högst 10 000 euro, från skatten. En höjning av den nedre gränsen för
mervärdesskatteskyldighet över detta gränsvärde förutsätter att ett undantagstillstånd grundat på
kommissionens förslag fås av rådet. Finland kan därmed inte genom nationella beslut höja gränsen för skattskyldighet över detta belopp.
Att höja den nedre gränsen för skattskyldighet är problematiskt också av andra orsaker. Avsikten med gränsen för skattskyldighet är inte att befria egentliga yrkes- och rörelseutövare från
skatt, utan att avgränsa beskattningen så att verksamhet primärt av hobbynatur och i liten skala
faller utanför tillämpningsområdet. I detta hänseende har den existerande gränsen på 10 000
euro fungerat bra. Av neutralitetsskäl har gränsen placerats ytterst lågt, eftersom den orsakar
ojämlikhet mellan företag som utövar motsvarande rörelseverksamhet och verkar i närheten av
gränsen och kan orsaka en snedvridning av konkurrenssituationen mellan de företag som omfat-
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tas av förfarandet och de företag som faller utanför förfarandet. Med högre gränsvärde skulle
problemen med störningar i konkurrensläget och neutraliteten accentueras i allt högre grad.
Enligt finansutskottets betänkande (FiUB 50/2014 rd) kan skattelättnaden vid den nedre gränsen
för mervärdesskatteskyldighet motiveras endast vid tämligen låga gränsvärden i dess nuvarande
form, eftersom den nuvarande modellen är mycket dyr i förhållande till den nytta den medför
och enligt experter har den inte uppnått målen i någon större omfattning. Till exempel har det
inte gått att ge några numeriska uppskattningar om den sysselsättande effekten. Lättnaden är ett
skattestöd vars fördelar är tvivelaktiga. Enligt finansutskottet ger lättnaden i förhållande till sin
betydelse såväl företagare som Skattestyrelsen oproportionellt mycket arbete.
En höjning av den nedre gränsen för skattskyldighet och av den övre gränsen för lättnad innebär
ett skattestöd och minskar statens skatteinkomster. Enligt finansministeriets uträkningar skulle
en höjning av den nedre gränsen för skattskyldighet från 10 000 euro till 30 000 euro och av den
övre gränsen för lättnad från 30 000 euro till 60 000 euro beräknat enligt 2017 års nivå medföra
cirka 279 miljoner euro i förlorade, årliga skatteinkomster jämfört med nuläget.
I enlighet med det som har beskrivits här ovanför anser regeringen att en höjning av den nedre
gränsen för skattskyldighet och av den övre gränsen för lättnad inte är det mest effektiva sättet
att förbättra egenföretagarnas ställning och sporra människor att bli företagare. Det är enklare
och mer ändamålsenligt att förbättra egenföretagarnas ställning med hjälp av andra arrangemang
som redan används än med hjälp av mervärdesbeskattningen.
Helsingfors 28.4.2016

Finansminister Alexander Stubb

