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Kommitté 11 – Skatter
Bolagsformer - motion 11.1, 11.2 och 11.3
Motionären föreslår att:
11.1.1 Centerpartiet bör börja tala om ”uppdragsekonomin” och dess möjligheter för att som
huvud- eller bisyssla kunna ge många människor sysselsättning och inkomst.
11.1.2 Centerpartiet bör verka för att den nya uppdragsekonomin (i Sverige) kartläggs.
11.1.3 Centerpartiet bör verka för att bolagsformen mikrobolag utreds och införs.
11.2 Centerpartiet verkar för en företagsform där det allmännas kostnader är kända på
förhand. Denna företagsform skall ha sådana villkor att relationen: I dag Anställd - I morgon
Microföretagare, blir icke diskriminerande för en individ med normala preferenser.
11.3 Centerpartiet verkar för att inrätta en maximalt enkel företagsform, här benämnd
Egenföretagaren.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärernas andemening om att skapa företagsformer som underlättar
för de allra minsta företagen. Centerpartiet har tidigare presenterat ett förslag om förslag om
mikroföretag där regler och administration hålls till ett absolut minimum, just för att det ska
vara lika enkelt att vara företagare som att vara anställd. I vårbudgeten 2016 introducerade vi
förslaget om ingångsföretag. Det är en företagsform som innebär att beskattningen sker
schablonmässigt för dem vars verksamhet omsätter mindre än 250 000 kronor per år.
Förslaget underlättar för de allra minsta aktörerna, minimerar onödigt regelkrångel och skulle
för många innebära en språngbräda in på arbetsmarknaden.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
11.1
11.2
11.3
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Arbetsgivaravgift – motion 11.4
Motionären föreslår att:
11.4 Centerpartiet arbetar för att arbetsgivaren inte ska drabbas av arbetsgivaravgift och för
den första anställda. Halverad arbetsgivaravgift för anställd nummer två åläggs arbetsgivaren.
Partistyrelsens yttrande:
Det måste bli enklare för små företag att anställa. Att anställa den första medarbetaren innebär
särskilt ökad risk och administration. När man väl anställt den första medarbetaren är det
lättare att växa och anställa ytterligare medarbetare. För att göra det enklare att anställa så
föreslår Centerpartiet att arbetsgivaravgiften helt ska slopas för den första anställda under de
första två åren. Centerpartiet vill även införa ett ingångsavdrag som innebär slopad
arbetsgivaravgift för de första två åren en person är anställd oavsett antal anställda. Det skulle
alltså innefatta både nyanlända och unga.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.4

Utbildningspremien – motion 11.5
Motionären föreslår att:
11.5.1 Centerpartiet verkar för att avskaffa den statliga inkomstskatten.
11.5.2 Centerpartiet verkar för att återställa jobbskatteavdraget.
11.5.3 Motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Malmö.
11.5.4 Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksdagsgrupp.
Partistyrelsens yttrande:
Utbildningspremien i Sverige är låg jämfört med i andra länder. Det lönar sig ofta dåligt att
utbilda sig och jobba hårt. Det var bland annat för att råda bot på detta som Centerpartiet
under alliansregeringen bidrog till att sänka skatten på arbete, bland annat genom att höja
skiktgränsen för den statliga inkomstskatten.
Flit, utbildning och ansträngning ska löna sig i högre grad och därför vill Centerpartiet att
skatteskalan ska bli mindre brant. När drivkrafterna att utbilda sig, att arbeta och att skapa nya
företag är starka gynnar det alla. Förslag för att genomföra detta återfinns i såväl
Centerpartiets skuggbudgetar i riksdagen som i programmet Låt inte Sverige klyvas.
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Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
11.5.2
11.5.3
11.5.4

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.5.1

Markvärdesskatt – motion 11.6, 11.181
Motionären föreslår att:
11.6 Centerpartiet utreder effekterna av att avskaffa den kommunala fastighetsavgiften och att
ersätta den med den kommunala markvärdesskatten
11.18.23 Centerpartiet ska verka för att den kommunala fastighetsavgiften ersätts med en låg
kommunal markvärdesskatt.
Partistyrelsens yttrande:
Motionärerna föreslår att ersätta den kommunala fastighetsavgiften med en kommunal
markvärdesskatt. Idag differentieras fastighetsavgiften med avseende på typ av tomt,
verksamhet och taxeringsvärde. Det är av yttersta vikt att ett införande av en skatt likt den
som föreslås kan införas utan att människor tvingas flytta till följd av stora värdeökningar på
deras fastigheter. På grund av att fastigheters värde ändras så är det svårt att på ett rättvist men
också effektivt sätt införa en skatt baserat på fastigheters värde. Mot bakgrund av detta är en
kommunal markvärdesskatt generell inte ett förslag som Partistyrelsen ställer sig bakom.
Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
11.6
11.18.23

1

Övriga delar av 11.18 behandlas i yttrandet En ekonomisk politik för en värld i rörelse samt i yttrandet Allmän
löneavgift, båda i Kommitté 11.
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Skatteväxling – motion 11.7
Motionären föreslår att:
11.7.1 Grundavdraget höjs kraftigt.
11.7.2 Detta finansieras av höjda konsumtionsskatter.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens problembeskrivning om att skatter på arbete i Sverige är för
höga. Partistyrelsen anser dock att ett höjt grundavdrag är fel väg att gå. Detta av två
anledningar, för det första så är grundavdraget främst till för att sänka tröskeln till arbete för
säsongsarbetande och studerande. För det andra är det inte säkert att ett kraftigt höjt
grundavdrag skulle få den effekten som motionären menar. Avdrag och skattelättnader har
sannolikt störst effekt för dem i lägsta eller högsta skiktet i inkomstfördelningen.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.7

Friskvård – motion 11.8, 11.9 och 11.10
Motionären föreslår att:
11.8 Se över listan med skattefri friskvård och anpassar den så att lantliga aktiviteter som
ridning och jakt också blir skattefri friskvård.
11.9 Regelverket för friskvårdsbidrag skrivs om antingen så att en aktivitet för att beviljas
bidrag ska ha en belagd specifik positiv hälsoeffekt så att den bidrar positivt till brukarens
fysiska eller psykiska välbefinnande.
11.10 Centerpartiet verkar för att se över hela hanteringen av friskvårdsbidrag i syfte att
underlätta för företagare.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att dagens regler för personalvårdsförmåner är
svårtolkade samt att de i många fall inte är ändamålsenliga. Skatteverkets bedömningar kring
vad som är en personalvårdsförmån framstår i många fall som godtyckliga. Centerpartiet
driver redan idag att reglerna ska ses över och förenklas.
Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
11.8
6

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

11.9
11.10

Moms på livsmedel – motion 11.11
Motionären föreslår att:
11.11 Centerpartiet verkar för en fortsatt sänkning av moms på livsmedel, restaurang- och
cateringtjänster till 6%, från dagens 12%.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter frågan om skatters påverkan på sysselsättning. Centerpartiet var pådrivande
i att sänka skatten på livsmedel från 25 procent. Det var dock i en tid när mervärdeskatten på
livsmedel slog hårt mot den svenska livsmedelsproduktionen. Idag är verkligheten en annan.
Den reducerade momsen motiveras främst med fördelningspolitiska argument. Centerpartiets
bedömning är att det finns skatter som är betydligt mer skadliga än mervärdesskatten och att
vi måste jobba med andra medel för att garantera att alla har råd med mat. Mervärdesskatten
på mat är en tämligen stabil skattebas. Det är helt enkelt så att människor kommer att
konsumera ungefär samma mängd mat oberoende av vad den kostar. Partistyrelsen anser inte
att mervärdesskatten bör sänkas till sex procent.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.11

Progressiv arbetsgivaravgift – motion 11.12
Motionären föreslår att:
11.12.1 Låta utreda hur en progressiv arbetsgivaravgift skulle kunna utformas.
11.12.2 En progressiv arbetsgivaravgift införs.
Partistyrelsens yttrande:
Arbetsgivaravgifter är avgifter för att i första hand finansiera socialförsäkringssystemet. Det
primära syftet med arbetsgivaravgiften är således inte att vara omfördelande utan att pengarna
ska gå tillbaka till den som betalar dem. På det hela taget är det därför rimligt att
arbetsgivaravgiften behålls platt. Vidare så finns det idag tre progressiva element av
inkomstbeskattningen i form av grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig inkomstskatt. Att
addera ytterligare ett progressivt element i beskattningen av inkomst skulle bidra till att göra
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skattesystemet mer komplicerat. För bredare skattereformer för att främja sysselsättning är det
troligtvis bättre att sänka inkomstskatten. Partistyrelsen delar dock andemeningen i att minska
kostnader för att anställa vissa grupper. Till exempel så har Centerpartiet tillsammans med
Alliansen lanserat ett förslag om inträdesjobb, en anställningsform som bland annat innebär
helt avskaffad arbetsgivaravgift för nyanlända och unga utan fullständig gymnasieutbildning.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.12

Studiepeng - motion 11.13
Motionären föreslår att:
11.13 Införa en så kallad "Studiepeng" som följer en individ och som betalas ut till företag
som åtar sig att utbilda med löftet att sedan anställa individen.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären föreslår ett införande av en studiepeng som ska följa med en person och betalas ut
till den arbetsgivare som väljer att fortbilda en person inför en anställning. Motionären har rätt
i att matchningen på arbetsmarknaden fungerar relativt dåligt. Centerpartiet vill se ett
införande av så kallade branschskolor. Branschskolorna bör utformas i nära samverkan med
aktörerna på arbetsmarknaden och samla olika yrkesutbildningar under ett och samma tak.
Inom ett system med branschskolor skulle eleverna tillbringa delar av utbildningen på
branschskolan och övrig tid på praktikplats samt på den lokala skola där grundutbildningen
genomförs.
Om det ska finnas anledning för det offentliga att subventionera utbildning av en anställd så
måste personen tillskansa sig mer generella kunskaper som hen har nytta av även hos andra
arbetsgivare och i andra yrken, här anser vi att yrkesutbildningar är effektivare verktyg för att
förbereda människor för arbetslivet.

Partistämman beslutade att besvara följande motion:
11.13
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Etableringslån – motion 11.14
Motionären föreslår att:
11.14.1 Invandrade som lever på försörjningsstöd och annat ekonomiskt stöd får delar av
stödet som bidrag och delar som lån.
11.14.2 Staten bär fullt ekonomiskt ansvar för invandrare i behov av fullt försörjningsstöd
under minst fem år.
11.14.3 Lånen helt avskrivs efter att en invandrad varit självförsörjande och betalat skatt
under minst tio år.
Partistyrelsens yttrande:
Ett sätt att minska kostnaderna för mottagandet, utan att samtidigt lämna människor utan
försörjning, är att göra om vissa ersättningar till lån. På samma sätt som studenter försörjer sig
med hjälp av studielån bör nyanlända kunna försörja sig med hjälp av lån under sin första tid i
Sverige. Centerpartiet driver sedan tidigare frågan och föreslår i höstbudgeten 2016 att
etableringsersättningen, som i normalfallet ges under de två år en etableringsplan gäller, görs
om till ett etableringslån. System där förmånliga lån ges till nyanlända för att hjälpa dem
under sin första tid i sitt nya hemland finns i bland annat Kanada och Storbritannien.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.14

Sockerskatt – motion 11.15
Motionären föreslår att:
11.15.1 Centerpartiet arbetar för att införa en skatt på tillsatt socker och andra artificiella
sötningsmedel.
11.15.2 Centerpartiet arbetar för att intäkterna från denna skatt, används i arbetet inom sjukoch tandhälsovården samt till att subventionera frukt och grönt genom minskad moms.
Partistyrelsens yttrande:
Överkonsumtion av socker är ett stort problem och medför ökade kostnader för sjukvården.
Att införa en generell sockerskatt tror vi dock vore olyckligt. En bieffekt av fri sjukvård är att
människor kommer agera på sätt som i olika stor utsträckning medför kostnader och
påfrestningar för sjukvården. Den dagen vi börjar frångå denna princip tappar det generella
välfärdssystemet mycket av sitt syfte.
9
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Det är även så att riktade skatter mot enskilda varor och tjänster skapar så kallade
dödsviktsförluster. Om vi skulle styra människor mot vissa konsumtionsmönster skulle det
innebära att människor konsumerar varor på ett sätt som de inte hade gjort om vi hade haft en
enhetlig beskattning.
Om en sockerskatt införs så föreslår motionärerna att skatteintäkterna ska användas till sjukoch tandvård samt subvention av frukt och grönt. Att öronmärka pengar för särskilda ändamål
anser vi vore olyckligt. Skatter ska tas in där de gör minst skada och skattepengar ska
användas där de gör mest nytta, oberoende av varandra. Vidare är vi oroliga för att
öronmärkning av pengar sätter en boll i rullning där skattesystemet blir svårt att hantera,
skapar osäkerhet kring finansiering och minskar handlingsutrymmet för politiker. Det är
osäkert om en sockerskatt verkligen skulle minska sockerkonsumtionen, i värsta fall riskerar
skatten dessutom att slå relativt hårdare mot ekonomiskt svaga hushåll. Vi tror istället att vi
måste jobba med morötter och information istället för skatter och förbud.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.15

Ändring av sakägarskapet – motion 11.16
Motionären föreslår att:
11.16 De personer som inte är folkbokförda och inte betalar skatt i den kommun där
byggnationen sker, skall betala en kännbar avgift för att kunna överklaga myndigheternas
beslut.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet ser stora problem med långa överklagandeprocesser som försvårar byggande.
Att systematiskt överklaga kommunala beslut enligt plan- och bygglagen är i dag mer regel än
undantag och resulterar ofta i stora förseningar. Vi anser att vi måste begränsa vilka som
överhuvudtaget har möjlighet att överklaga, det måste vara så att en person i rimlig
utsträckning kan anses påverkas av en byggnation eller inte för att hen ska ha rätt att
överklaga. Däremot anser vi inte att överklaganderätten ska vara beroende av var en person är
folkbokförd någonstans.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.16
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Allmän löneavgift- motion 1.22, 11.17 och 11.183
Motionären föreslår att:
1.2.4 Centerpartiet verkar för att avskaffa den allmänna löneavgiften i
arbetsmarknadsavgifterna.
11.17 Centerpartiet ska verka för att den allmänna löneavgiften avskaffas.
11.18.9 Centerpartiet ska verka för att den allmänna löneavgiften tas bort.
Partistyrelsens yttrande:
Vad gäller den allmänna löneavgiften är det Centerpartiets principiella ståndpunkt att den på
sikt bör avskaffas. Inbetalda socialavgifter bör i högre grad motsvaras av erhållna förmåner.
Löneavgiften bör därför gradvis sänkas när de offentliga finanserna så medger. Det finns dock
andra kostnadsminskningar som kommer att vara mer prioriterade i närtid så som slopad
arbetsgivaravgift för den första anställda.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
1.2.4
11.17
11.18.9

Ekonomisk politik för en värld i rörelse - motion 11.184
Motionären föreslår att:
11.18.1 Centerpartiet ska verka för effektiva skatter med så små negativa effekter som möjligt
på jobb, företagande och tillväxt.
11.18.2 Centerpartiet ska verka för ett enkelt och transparent skattesystem där regelbördan
hålls så liten som möjligt.

2

1.2.1-3 behandlas i yttrande Reformerad arbetsmarknad i Kommitté 1.

3

Övriga delar av 11.18 behandlas i yttrandet En ekonomisk politik för en värld i rörelse samt i yttrandet
Markvärdesskatt, både i kommitté 11.
4

11.18.9 behandlas i yttrandet Allmän löneavgift i Kommitté 11. 11.18.23 behandlas i yttrande Markvärdesskatt
i Kommitté 11.
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11.18.3 Centerpartiet ska verka för en enhetlig moms.
11.18.4 Centerpartiet ska verka för att sänka skatten på arbete och höja den på konsumtion.
11.18.5 Centerpartiet ska se över hur momsen och andra skattebaser kan breddas i syfte att
sänka skatten.
11.18.6 Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstskatten samt värnskatten avskaffas
i syfte att skapa en mycket mindre brant beskattning av inkomster.
11.18.7 Centerpartiet ska verka för att ta bort 3:12-reglerna.
11.18.8 Centerpartiet ska verka för att göra om arbetsgivaravgiften till en inkomstskatt, med
syftet att skapa ett mer transparent skattesystem.
11.18.10 Centerpartiet ska verka för att kraftigt sänka skattetrycket.
11.18.11 Centerpartiet ska verka för att staten inte agerar på marknaden utan endast sätter
spelreglerna.
11.18.12 Centerpartiet ska verka för att avskaffa det statliga riskkapitalet och statliga bolag
utanför statens kärnuppgifter.
11.18.13 Centerpartiet ska verka för att företagsstöd från EU ska ha så liten påverkan på
marknaden som möjligt.
11.18.14 Centerpartiet ska verka för att snarast möjligt sälja SAS.
11.18.15 Centerpartiet ska verka för att snarast möjligt sälja Svenska Spel.
11.18.16 Centerpartiet ska verka för att snarast möjligt sälja Vattenfall.
11.18.17 Centerpartiet ska även verka för att när det är marknadsmässigt motiverat avskaffa
eller sälja Apoteket, Apoteksgruppen i Sverige, Business Sweden, Green Cargo, Infranord,
Jernhusen, Lernia, Metria, Orio, SBAB, Statens bostadsomvandling, Sveaskog, Svevia,
Svensk Bilprovning, Svensk Exportkredit, Svenska rymdaktiebolaget, Telia Company,
Teracom Boxer och Vasallen.
11.18.18 Centerpartiet ska även verka för att avskaffa de statliga riskkapitalbolagen
Fouriertransform, Industrifonden, Inlandsinnovation, Norrlandsfonden, Saminvest och
Swedfund International.
11.18.19 Centerpartiet ska verka för ett utjämningssystem som värnar kommuners
självstyre och möjlighet att erbjuda en god offentlig service i hela landet.
11.18.20 Centerpartiet verkar för att reformera inkomstutjämningen så att det lönar sig för
kommuner att gynna jobb, företagande och tillväxt.
11.18.21 Centerpartiet ska verka för att regionalisering av skattebaser genomförs på ett sätt
som inte innebär kraftigt ökade administrativa bördor för kommuner och småföretag eller
andra förluster för samhället.
11.18.22 Centerpartiet ska verka för att regionalisering av skattebaser genomförs på ett sätt
som inte innebär ett godtyckligt gynnande av vissa kommuner baserat på faktorer de själva
inte kan eller bör påverka.
12
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11.18.24 Centerpartiet ska verka för att det alltid ska löna sig att arbeta.
11.18.25 Centerpartiet ska verka för att inkomstbortfallsprincipen ska fasas ut över tid.
11.18.26 Centerpartiet ska verka för att taket i a-kassan inte ska höjas.
11.18.27 Centerpartiet ska verka för att jobbstimulansen ska höjas i socialbidrag och andra
bidrag.
11.18.28 Centerpartiet ska verka för att en större del av socialbidraget ska schabloniseras.
11.18.29 Centerpartiet ska verka för att det ska vara möjligt att spara mer än i dag för den som
lever på socialbidrag.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter behovet av ett skattesystem som präglas av effektivitet och transparens.
Detta är något som Centerpartiet aktivt driver. Centerpartiet driver på för att skatter ska tas ut
på ett sätt som minimerar administration och onödiga kostnader för såväl företagare som
arbetstagare.
Motionären föreslår att skattetrycket kraftigt ska sänkas. Partistyrelsen delar motionärens
andemening om att skattetrycket är för högt. Det är svårt att säga exakt hur högt skattetrycket
bör vara. Det viktiga är ambitioner om vilken riktning Sverige bör ta. Här råder det inga tvivel
om att Centerpartiet verkar för att minska de offentliga utgifterna.
Motionären föreslår enhetliga momssatser. Partistyrelsen delar motionärens syn på problem
med differentierade momssatser. Vi menar dock att flera av de undantag som görs är väl
motiverade. Vilken skatt vi ålägger vissa varor och tjänster måste i första hand ställas i
relation till skattesatsen på de varor och tjänster som utgör substitut. På så sätt minimerar vi
gränsdragningsproblematik och snedvridningar. Ett exempel är försäljning av tryckta böcker,
där konsumenten i första hand väljer mellan att köpa böcker och tillskansa sig litteratur via
internet. Ett annat exempel är kollektivtrafik där konsumenten främst väljer mellan att åka
kollektivt och att ta egen bil. Till skillnad från motionären anser vi således inte att en helt
enhetlig mervärdeskatt vore önskvärd.
Partistyrelsen delar motionärens syn om att skatt på konsumtion i regel är mindre skadlig än
skatt på inkomst. Människor får inkomst dels i form av arbete och dels i form av avkastning
på kapital. Att beskatta inkomst av arbete och inkomst av kapital på ett rättvist sätt har visat
sig vara mycket svårt. En relativ ökning av skatt på konsumtion är ett sätt att minska detta
problem.
3:12-reglerna finns till för att förhindra skatteplanering och inkomstomvandling. Incitamenten
att skatteplanera uppstår till följd av, internationellt sett, stor skillnad i skatt på arbete och
kapital. Centerpartiets ambition är att på sikt minska denna skillnad. Framförallt måste detta
ske genom sänkt skatt på arbete. Väl där så delar vi motionärens syn om att 3:12-reglerna kan
och bör avskaffas.
Gällande arbetsgivaravgiften så anser vi att det finns en god poäng att synliggöra
arbetsgivaravgifterna. Detta är ett arbete som sker aktivt från Centerpartiets sida. Vi anser
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också att det är viktigt att det är tydligt vad syftet med arbetsgivaravgiften är. Ytterst så
stärker det legitimiteten för skattesystemet.
Centerpartiet anser att statens uppgift normalt bör vara att ange de ramar och regler som ska
gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och driva bolag. Det finns ändå skäl att staten
äger vissa bolag, till exempel där bolagen har ett tydligt samhällsuppdrag. De statliga bolagen
bör drivas hållbart och ansvarsfullt med en långsiktig agenda. Därtill finns det inget
självändamål att staten agerar på redan väl fungerande marknader. På sikt bör staten kvarstå
som ägare främst då tungt vägande skäl talar för detta, exempelvis när det finns ett angeläget
samhällsuppdrag som svårligen kan hanteras på annat sätt eller är strategiskt eller
säkerhetspolitiskt viktiga.
Nyligen presenterade Alliansen en gemensam linje för att avyttra innehav i Apoteksgruppen i
Sverige Holding AB, Metria AB och Swedish National Road Consulting AB. Centerpartiet
har sedan tidigare uttalat sig positivt till en försäljning av flera andra statliga bolag. Som
exempel kan nämnas SAS, Telia och Vattenfalls utomnordiska verksamhet. Fler bolag kan
adderas till denna lista men i nuläget har ingen omfattande analys gjorts för vart och ett av de
bolag som motionen nämner.
Eventuella försäljningar ska genomföras vid en tidpunkt då det utifrån en samlad bedömning
kan antas ge det mest affärsmässiga utfallet. Eventuella försäljningar bör därför i regel göras
när konjunkturen är god. Försäljningsintäkter bör användas för att minska statsskulden eller
till exempel för att investera i svensk infrastruktur.
Det statliga riskkapitalet behöver effektiviseras och samordnas. Centerpartiet ser positivt på
ett ökat samarbete mellan privat och offentligt riskkapital. Det statliga riskkapitalet bör i
högre grad komplettera det privata genom att ”toppa upp” privata investeringar. Detta bör
exempelvis ske genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital investeras i en
mångfald av privata riskkapitalfonder som, utifrån givna direktiv, står för de konkreta
investeringsbesluten. På så vis ökas tillgången till kapital, samtidigt som riskerna sprids och
effektiviteten ökar. Genom att förändra det statliga riskkapitalet anser vi fortsatt att statligt
riskkapital har en viktig roll att fylla för att driva innovation och utveckling i hela landet.
Sverige riskerar att klyvas mellan olika delar av landet. För Centerpartiet är det kommunala
skatteutjämningssystemet ett sätt att ge förutsättningar för en likvärdig, grundläggande service
i hela Sverige. Den folkomflyttning och urbanisering som äger rum gör att
utjämningssystemet spelar en allt viktigare roll som garant för jämbördig service runt om i
vårt avlånga land. Centerpartiet vill se att flera av de riktade statsbidragen görs om till
generella statsbidrag, på så sätt värnar vi om kommuners självbestämmande och skapar goda
ekonomiska drivkrafter.
Motionären lyfter behovet av att regionala skattebaser inte godtyckligt gynnar regioner
baserat på förutsättningar som kommuner inte kan påverka. Vi delar motionärens syn men vill
understryka svårigheten i att bedöma vad som är en sådan förutsättning.
Motionären föreslår även en rad förändringar i socialförsäkringssystemet. Grunden är att
bidrag aldrig ska vara en permanent försörjning utan en tillfällig lösning med syfte att främja
återgång till arbete. Trygghetssystemen ska alltid utformas så att det alltid lönar sig att gå upp
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i arbetstid. Vi tror att man fortsatt bör ställa starka krav på att personer som erhåller
försörjningsstöd aktivt söker jobb. Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet och
utgångspunkten för försörjningsstödet måste vara att det ska finnas till för att täcka de mest
grundläggande behoven och kostnader som en person har så som mat och bostad.
Syftet med inkomstbortfallsprincipen är just att en person ska erhålla ersättning för utebliven
inkomst. Det är alltså inte så att ersättningen ska garantera grundläggande levnadsstandard. Akassan är utformad på så vis att den ger generös ersättning under den första tiden men fasas
sedan ut. Vi anser att denna princip skapar trygghet för arbetstagare. Vidare så underlättar den
motivering av politiska reformer som leder till tillfällig arbetslöshet för vissa grupper, till
exempel ökad handel med andra länder.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
11.18.1
11.18.2
11.18.4
11.18.5
11.18.7
11.18.10
11.18.13
11.18.14
11.18.15
11.18.16
11.18.17
11.18.19
11.18.20
11.18.21
11.18.22
11.18.24
11.18.27

Partistämman beslutade att avslå följande motioner:
11.18.3
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11.18.6
11.18.8
11.18.11
11.18.12
11.18.18
11.18.25
11.18.26
11.18.28
11.18.29

Avgift vid fastighets- och borättsförsäljning – motion 11.19
Motionären föreslår att:
11.19.1 En avgift införs på köp av fastigheter och bostadsrätter med 12 % av köpesumman.
För näringsidkare och andra juridiska personer ska avgiften vara 20 %.
11.19.2 Kompensera införandet av avgiften med ett helt borttagande av reavinstskatten.
11.19.3 Kravet på kontantinsats sänks från dagens 15 % till 10 %.
Partistyrelsens yttrande:
I teorin så skulle en förändring av vem som betalar in skatten inte påverka vem som i
slutändan bär kostnaden för en införd skatt. Partistyrelsen anser inte att motionärens förslag
skulle innebära en större förändring jämförelse med nuvarande reavinstskatt. Många experter
varnar för en hög belåning till bostäder. Det är troligt att åtgärder som syftar till att sänka
denna belåning måste komma till stånd. I nuläget anser vi således inte att ett sänkt krav på
kontantinsats är rätt väg att gå.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.19

Avgifter – motion 11.20
Motionären föreslår att:
11.20.1 Årlig fondavgift inte får tas ut innan fonden är värdesäkrad och kompenserad för
eventuellt avdragen skatt och inflation.
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11.20.2 Fondavgiften aldrig får vara större än att fonden först är värdesäkrad enligt ovan.
11.20.3 Fondavgiften skall vara en förhandlingsfråga mellan sparare och förvaltare.
Partistyrelsens yttrande:
Det behövs tydligare och skärpta regler för att komma åt oseriösa aktörer. Fonderna måste
vara kvalitetsgranskade och sköta sig. Där har vi den senaste tiden sett uppenbara brister.
Genom uppföljning och kontroller ska oseriösa aktörer inte komma in i systemet. Om de ändå
gör de det ska de stängas av, utredas och inte få komma in i igen. Vi måste förbättra systemet
istället för att skrota det. Många människor gör bara ett val och ligger sedan kvar i ett dåligt
fondsparande. Där har informationen förbättrats och är i det senaste orange kuvertet markant
förtydligad. Centerpartiet vill fortsätta förbättra informationen för att förebygga och förhindra
oinformerade dåliga val av fondsparande.
Det finns en bred samsyn bland de riksdagspartier som ingår i pensionsgruppen om att
oseriösa aktörer inte ska få verka på premiepensionsmarknaden. I april 2017 presenterade
Pensionsmyndigheten trettio förslag för att stoppa missbruket i premiepensionssystemet.
Centerpartiet driver frågan och det är sannolikt att åtgärder snart kommer komma till stånd.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.20

Trängselavgift i Göteborg – motion 11.21
Motionären föreslår att:
11.21 Centern bör driva frågan om att förändra beräkningen av förseningsavgiften. Istället
borde den baseras på aktuell summa, förseningens längd samt rimlighet i förhållande till andra
förseningsavgifter i samhället.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens syn på de oskäliga förseningsavgifterna för trängselavgifter.
En förseningsavgift bör vara proportionerlig och främst täcka administrativa kostnader.
Idag så utgörs en väsentlig del av intäkterna från trängselavgifterna av just förseningsavgifter.
Det ska vara förståeligt för såväl företag som privatpersoner vilka skatter de betalar.
Skattesystemet ska vara så enkelt och transparent som möjligt. Detta är politik Centerpartiet
aktivt driver. Vi vill bland annat se att arbetsgivaravgiften synliggörs.
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Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.21

Förmånsbeskattning på resor – motion 11.22
Motionären föreslår att:
11.22 Centerpartiet inom sin politik för ”grön” växling arbetar för att få bort
förmånsbeskattning av periodkort för resor med kollektivtrafik.
Partistyrelsens yttrande:
Det finns behov av att se över systemen för förmånsbeskattning av transporter samt
reseavdragen. I stämmoprogrammet från 2013 slår vi fast att vi vill se en slopad förmånsskatt
på kollektivtrafik som gör det lönsammare för privatpersonen att åka kollektivt. Det är
Centerpartiets ståndpunkt att förmånsbeskattningen på resor med kollektivtrafik bör
avskaffas.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.22

Mindre ekonomibyggnader – motion 11.23
Motionären föreslår att:
11.23 Centerpartiet ska arbeta för en mer flexibel modell för avskrivning av ekonomibyggnader.
Partistyrelsens yttrande:
När man köper eller bygger en ekonomibyggnad så betraktas det som att en omvandling av
kapital och inte en faktisk kostnad, därmed är det inte möjlighet att gör avdrag för hela
kostnaden det året du köper fastigheten. Istället så får du göra avskrivning på byggnaden
årligen en tid efter införskaffandet. Motivet bakom systemet är att avskrivningen ska
motsvara en faktisk värdeminskning av byggnaden.
På det hela taget anser partistyrelsen att avskrivning av byggnader bör motiveras på samma
sätt som skogskontot som anpassar beskattningen efter den faktiska värdeökningen på skogen.
På samma sätt bör avskrivningen motsvara en faktisk kostnad av att inneha en
ekonomibyggnad. Vi ser dock att en mer flexibel modell för avskrivning där det görs möjligt
18

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

att skriva av en större andel skulle vara ett effektivt instrument för att främja byggande på
landsbygden. Detta är någonting Centerpartiet driver idag.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.23

Skattetrycket – motion 11.24
Motionären föreslår att:
11.24 Centern bör ta fram en plan samt förslag över hur denna beskattning kan hamna på en
mer rimlig nivå och dessutom ta hänsyn till företagets omsättning.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet delar motionärens syn angående att Skatteverket inte i tillräckligt stor
utsträckning tar hänsyn till företags olika förutsättningar. I myndigheters utövning så likställs
företag oavsett storlek. Detta innebär en stor administrativ börda för de mindre företagen som
inte har samma möjlighet som större företag att hantera de regler och skatter som de åläggs.
Myndigheter behöver i större utsträckning ta hänsyn till dessa aspekter och bättre anpassa
regelverk efter mindre företags förutsättningar. Partistyrelsen bedömer att detta är politik vi
redan driver.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.24

Lokalt skatteundantag - motion 11.25
Motionären föreslår att:
11.25.1 Statliga skatter ej tas ut på verksamhet i Regionen.
11.25.2 Företag inte betalar energiskatt på närproducerad energi.
11.25.3 Företag inte betalar statlig bolagsskatt.
11.25.4 Transporter inom länet ej betalar dieselskatt.
11.25.5 Anställda i Värmland bara betalar kommunal/landstingskatt.

19

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet driver många förslag för att förbättra förutsättningar för att leva och verka i hela
landet, inte bara i storstaden. I till exempel vår vårbudget för 2017 presenterar vi förslag på
möjlighet att skriva av studieskulder för dem som bor i Norrlands inland, delar av Dalarna och
delar av Värmland. Partistyrelsen tror att satsningarna för att göra det attraktivt att bo på
landsbygden måste vara riktade och ändamålsenliga, därmed anser vi inte att borttagandet av
de skatter som motionären lyfter är rätt väg att gå.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.25

Riksbankens mandat – motion 11.26
Motionären föreslår att:
11.26.1 Riksbanken ej tillåts sätta en styrränta.
11.26.2 Riksbanken ej tillåts intervenera i obligationsmarknaden.
11.26.3 Riksbanken ej tillåts intervenera i valutamarknaden.
11.26.4 Riksbankens primära uppgift beskrivs som att hantera likviditetskriser hos banker
genom att erbjuda dem lån i utbyte mot noggrant granskade säkerheter med basis i den
produktiva ekonomin. Och att dessa lån ges endast med en straffränta ovanför marknad.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens bild om att riktlinjerna för Riksbankens verksamhet är vaga.
Vi anser att politikens roll måste vara sätta just riktlinjer för vilka mål Riksbanken ska uppnå.
Men hur mål om finansiell stabilitet och att bibehålla ett fast penningvärde bäst uppnås måste
i första hand vara upp till Riksbanken. Dels för att Riksbanken besitter expertis i komplexa
frågor, men framförallt för att värna Riksbankens oberoende.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.26
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Ny anställningsform - motion 11.27
Motionären föreslår att:
11.27 Centerpartiet får i uppdrag att utreda en ny anställningsform för långtidsarbetslösa,
långtidssjukskrivna och nyanlända i syfte att göra dessa målgrupper attraktivare på
arbetsmarknaden samt att motarbeta landsbygdens avbefolkning genom att finna hål.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären belyser problem kring landsbygd och avfolkning. Centerpartiet lägger
kontinuerligt fram förslag för att förbättra förutsättningarna för att leva, bo och bedriva
företag i hela landet, inte minst på landsbygden. Vi vill bland annat se möjlighet till
studieskuldsavskrivning på landsbygden likt den modell som återfinns i Norge, sänkt
arbetsgivaravgift för mjölkbönder, ett reformerat strandskydd och utvecklad kollektivtrafik.
Motionären lyfter också problem med långtidsarbetslöshet. Centerpartiet vill att de ska bli
lättare och billigare att anställa dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se ett
utvidgat RUT-avdrag, ett avdrag som visat sig ge positiva effekter på människor som står
långt från arbetsmarknaden. Centerpartiet vill även införa en arbetsförmedlarpeng. Ett förslag
som innebär att fristående aktörer tillåts förmedla jobb och där den som förmedlar jobb till
den person som står långt ifrån arbetsmarknaden får en extra summa pengar. Modellen med
arbetsförmedlarpeng har prövats med stor framgång i bland annat Australien.
Att som motionären föreslår, införa ett specifikt program för långtidsarbetslösa som bosätter
sig på landsbygden och jobbar på distans tror vi således är ett för trubbigt instrument för att
lösa både de utmaningar som landsbygden och långtidsarbetslösa möter.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.27

Startup-företagande – motion 11.28
Motionären föreslår att:
11.28.1 Centerpartiet verkar för att företag som har verksamhet som erbjuder startup-stöd,
mentorsskap, och campusplatser för startups ska kunna ansöka om skattelättnader för att täcka
verksamhet.
11.28.2 Centerpartiet verkar för att den med högskoleexamen som vill starta företag räntefritt
ska kunna pausa återbetalningar av studielån under en femårsperiod
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Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning om att små företag behöver bättre förutsättningar
i form av sänkta skatter och minskad administration. Situationen kan dock se väldigt olik ut
för dem som är igång med att starta företag. För den som har en riktigt bra idé är
administration av skatter och regler ofta inte den största bördan i uppstarten av ett företag.
Istället krävs det internationellt konkurrenskraftiga skatter, tillgång till kapital, förmånliga
villkor för personaloptioner och möjligheten att attrahera spetskompetens från andra länder.
Partistyrelsen tror att konkurrenskraftiga förutsättningar för företag är det som bäst främjar
etablering av startup-företagande. Vi ser inte att det föreligger ett särskilt behov av att främja
just startup-företag. Vidare föreslår motionären möjlighet till uppskov på återbetalning av
studieskulder. Systemet för återbetalning av studieskulder baseras till stor del på
vederbörandes inkomst. Om man under en period väljer att investera i ett startup-företag
företag så är det sannolikt att man inte heller tjänar särskilt mycket. Även här menar vi att
förutsättningarna för den som vill förverkliga en idé och starta ett företag är goda.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.28

Uthyrning till nyanlända – motion 11.29
Motionären föreslår att:
11.29 Centerpartiet utreder skatteregler för uthyrning av bostäder till arbetsgivare.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen delar motionärens andemening om stelbenta regler för uthyrning av bostäder.
Vi vill se regelförenklingar som underlättar och snabbar på byggandet i kombination med
avregleringar av hyresmarknaden. Detta skulle på sikt lösa upp de knutar som hindrar
byggandet samt skapa en mer rörlig arbetsmarknad, även för nyanlända. För att underlätta
andrahandsuthyrning så införde alliansregeringen bland annat en höjning av schablonavdraget
vid uthyrning av egen bostad från 21 000 till 40 000. Skatteverket uppger själva att
situationen som motionären belyser inte är en önskad effekt av reglerna, det är dock viktigt att
en förändring av skattereglerna för uthyrning ändras på ett sätt som inte ger skäl att ersätta lön
med andra förmåner för att på så vis undvika skatt. Partistyrelsens bedömning är att
regelförenklingar i linje med det som motionären föreslår är politik Centerpartiet redan aktivt
driver.
Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.29
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RUT för kreativa näringar – motion 11.30
Motionären föreslår att:
11.30 För Centerpartiet undersöka att införa ett RAT/ART där staten till del subventionerar
kulturella/konstnärliga tjänster likt systemet för ROT och RUT.
Partistyrelsens yttrande:
Idag omfattas stora delar av kultursektorn av reducerade momssatser. För den som säljer
konstverk och omsätter mindre än 336 000 årligen så är momsen helt borttagen. För den som
överlåter upphovsrätten för till exempel skönlitterära eller musikaliska verk så är momsen sex
procent. Partistyrelsen anser här att till exempel en sänkning av mervärdesskatten är ett mer
effektivt sätt att brett främja denna sektor.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.30

Skatteavdrag för donationer – 11.31
Motionären föreslår att:
11.31.1 Fysisk person, som lämnar finansiellt bidrag för forskning till godkända lärosäten och
organisationer enligt fastställd lista, medges rätt att mot slutlig skatt avräkna ett belopp
motsvarande en given procentsats av gåvan.
11.31.2 Juridiska personer, som lämnar bidrag för forskning till lärosäten och organisationer
enligt samma lista, medges rätt till skatteavdrag från inkomst av näringsverksamhet enligt de
mer generösa regler som gällde före 1991 års skattereform.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären föreslår möjligheten att införa avdrag för gåvor till forskning. Detta är något som
Alliansen införde i regeringsställning men som nuvarande regering avskaffade. Centerpartiet
driver frågan om att återinföra skatteavdraget för gåvor till social hjälpverksamhet och
forskning. Motionären föreslår även att företag ska kunna göra avdrag för gåvor till forskning.
Motsvarande generösa regler finns i såväl Norge som Finland. Centerpartiet ser positivt på att
privata aktörer bidrar till forskning i en kunskapsintensiv nation och tror att skattereglerna för
detta måste göras mer gynnsamma.
Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.31
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Offentliga verksamheters resurser – motion 11.32
Motionären föreslår att:
11.32 Offentliga verksamheter ska ha krav på sig att bättre dela sina resurser med andra
offentliga verksamheter. Det kan göras genom regleringsbrev, ägardirektiv och uppdrag till
nämnder.
Partistyrelsens yttrande:
Sänkta transaktionskostnader till följd av att människor blir mer rörliga och teknik som
underlättar matchning mellan människor skapar enorma möjligheter för samhällsekonomin.
Politikers uppdrag i att bejaka utvecklingen måste vara att sätta spelregler och införa skatter
som är så neutrala inför utvecklingen som möjligt. Vad gäller myndigheters möjligheter att ta
tillvara på utvecklingen så anser partistyrelsen att krav och riktlinjer för myndigheters
verksamhet måste vara betydligt mer övergripande än vad motionären föreslår. Det är svårt
för politiker att veta hur myndigheter bäst i detalj ska effektivisera sin verksamhet.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.32

Reseavdrag – motion 11.33 och 11.34
Motionären föreslår att:
11.33 Ge Skatteverket i uppdrag att minska fusket med reseavdraget.
11.34 Beloppsgränsen för reseavdrag i skattedeklarationen ändras till 5000 kr för personer
boende inom stödområde A.
Partistyrelsens yttrande:
Reseavdraget infördes för resor till och från arbetet och tjänsteresor. Det är idag det främsta
styrmedlet för människor som har långt att resa på landsbygden. Landsbygdsfokuset har dock
urholkats i takt med att priserna för bilåkning i storstadsområdena har ökat alltmer. En stor
majoritet av avdragen görs numera i storstadsområden där kollektivtrafiken är god. Vidare är
problemen med fusk omfattande. Centerpartiet vill se över reseavdraget så att hänsyn tas till
miljö samt villkor i områden där kollektivtrafiken är begränsad. Inriktningen ska också vara
att ett nytt avdrag i högre grad ska vara transparent och lättkontrollerat. Behovet av ett
reformerat reseavdrag tas upp i stämmoprogrammet Miljöansvar och grön tillväxt.
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Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
11.33
11.34

Ändring av Allbolagen – motion 11.35
Motionären föreslår att:
11.35 Centerpartiet verkar för en ändring av Allbolagen så att nedskrivningskraven av
fastigheter lättas upp på orter med svag utveckling av marknadsvärden på bostäder, och där de
privata fastighetsägarna inte heller bygger nya bostäder.
Partistyrelsens yttrande:
Ett stort antal kommuner vittnar om att det är svårt att bygga bostäder, även om behovet är
stort. Centerpartiet vill se att reglerna för avskrivning bättre anpassas för förutsättningar på
landsbygden. Till exempel bör möjligheten att tillåta portföljvärdering vid förtätning ses över.
I Centerpartiets vårbudget för 2017 så föreslår vi att möjlighet till snabbare avskrivning bör
utredas.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.35

Jämlik lön för offentligt anställda – motion 11.36
Motionären föreslår att:
11.36.1 Centerpartiet arbetar för att skatteutjämningssystemet reformeras så att det tar hänsyn
till kommunens lönejämlikhetsnivå relativt övriga kommuner.
11.36.2 Centerpartiet verkar för en planering inleds för att nå jämlik lönenivå för offentligt
anställda dvs att kvinnor skall ha samma lönenivå som män inom den svenska
arbetsmarknaden, med samma utbildnings- och ansvarsnivå.
11.36.3 Ett tydligt index för jämlik lön upprättas så att uppföljning och skatteutjämning blir
möjlig.
Partistyrelsens yttrande:
Lönegapet mellan kvinnor och män är en av de främsta utmaningarna vi står inför i svensk
politik. En anställd inom hemtjänsten kan ha lika tunga lyft och lika mycket stress som en
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sopåkare. Båda yrkena har kommunen som beställare och starka fackliga företrädare men
ändå har de fundamentalt olika förutsättningar. Det ena yrket är kvinnodominerat och det
andra mansdominerat. Här bär kommunerna ett stort ansvar för att garantera att olika yrken
med samma utbildningskrav likställs.
Även om Partistyrelsen delar bilden av att skatteutjämningssystemet inte är perfekt så anser vi
inte att skatteutjämningssystemet är rätt verktyg för att motverka problemet med
lönediskriminering.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.36

Aktiebolag och enskild firma – motion 11.37
Motionären föreslår att:
11.37.1 Krav på eget kapital vid bildande av aktiebolag sänks till en symbolisk summa om en
krona.
11.37.2 Den gradering av privata aktiebolag som finns, som förenklar administrationen för
mindre aktiebolag, behålls eller förbättras så att en enskild firman kan ombildas till ett
(mindre) privat aktiebolag utan ökad arbetsbörda.
11.37.3 Bolagsformen enskild firma upphör att existera.
Partistyrelsens yttrande:
Aktiekapitalet sänktes under Alliansens tid i regering i ett första steg från 100 000 till 50 000
kronor. Centerpartiet vill sänka trösklarna till företagande, så att fler ges möjlighet att
förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra. Dagens regelverk stänger ute för
många potentiella företagare och bör anpassas till nya företags verkliga behov av eget kapital.
Centerpartiet presenterade därför 2015 ett förslag om att ytterligare sänka insatskravet till 25
000. Centerpartiet tror att det fortfarande behövs en tröskel in för att starta aktiebolag med de
juridiska förmåner det medför och för att garantera en viss mån av kreditvärdighet. Mot
bakgrund av det tror partistyrelsen även att bolagsformen enskild firma fortsatt ska finnas.

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.37
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Skatteavdrag för tjänster – motion 11.38 och 11.39
Motionären föreslår att:
11.38 Centerpartiet arbetar för att ROT avdraget även ska innefatta omplanering och
återställning inom tomtgränsen.
11.39 Centerpartiet verkar för att rivning av förfallna byggnader på landsbygden inkluderas i
systemen ROT och RUT.
Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter förslag kring utvidgning av RUT och ROT. De ekonomiska argumenten för
RUT och ROT är att minska den skattekil som uppstår när vi väljer att anlita någon att utföra
en tjänst privat, i jämförelse med om vi hade gjort det själva. Det är viktigt att det inte uppstår
gråzoner och gränsdragningsproblem gällande vad som bör inkluderas i avdragen och inte.
Centerpartiet värnar RUT och ROT och vill se en utvidgning av avdragen som kan främja
sysselsättning och bidra till mindre godtyckliga gränsdragningar. Sommaren 2017
presenterade Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen en tredubbling av taket i RUTavdraget från 25 000 kronor till 75 000 kronor. Avdraget breddades också till att omfatta
bland annat vissa flytt- och tvättjänster samt bortforsling av trädgårdsavfall och plantering av
växter i trädgård.
Idag så omfattas häck- och gräsklippning, ogräsrensning, beskärning och fällning av träd men
inte planteringsarbeten. Det vore rimligt om även dessa typer av tjänster inkluderades.
I ROT omfattas idag det som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad av byggnader. Att
bygga en ny bostad inkluderas till exempel inte. Det är möjligt att man inom ramen för en
större översyn bör inkludera även denna typ av tjänster men i nuläget ser partistyrelsen inte att
rivning av förfallna byggnader ensidigt bör inkluderas i ROT-avdraget.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.38

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.39

Kontraktspool – motion 11.40
Motionären föreslår att:
11.40.1 Möjligheterna att höja statusen för bolagsformen ekonomisk förening bör utredas.
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11.40.2 Lagstiftning och praxis inom offentlig upphandling och andra områden bör anpassas
så att små företag kan bilda en gemensam kontraktspool på det sätt som föreslås.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet vill se att lagen om offentlig upphandling blir mer flexibel så att den bättre
anpassas efter småföretagare, oavsett om de väljer att ingå i en ekonomisk förening eller inte.
Vidare vill Centerpartiet underlätta för kommuner att ställa krav på miljö och hållbarhet när
de upphandlar mat. Centerpartiet motsätter sig förslag om krav på kollektivavtal, det är ett
förslag som hade missgynnat småföretagare och framförallt lantbrukare. Det är Centerpartiets
ståndpunkt att lagen om offentlig upphandling bättre behöver anpassas för småföretagare.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.40

Skatteverkets regler för företagare – motion 11.41
Motionären föreslår att:
11.41.1 Skatteverket och andra statliga myndigheter fråntas rätten att utfärda böter utan att
först påminna och informera berörda personer och företag om det aktuella felet som begåtts.
11.41.2 Skatteverket och andra statliga myndigheter fråntas rätten att skicka företag och
personer direkt till Kronofogden utan att först skicka samma till inkasso.
11.41.3 Skatteverket ändrar sin hantering av preliminärskatt på så sätt att enskilda företagare
inte kan tvingas betala skatt på pengar de ännu inte tjänat.
11.41.4 Skatteverket ändrar sin hantering av preliminärskatt på så sätt att enskilda företagare
ej riskerar att skickas till Kronofogden för att de inte betalat skatt på pengar de inte tjänat.
Partistyrelsens yttrande:
Reprimander för försenade inbetalningar måste vara skäliga. Skatteverkets hantering av
skatteinbetalning missgynnar särskilt småföretagare som ofta rör sig med knappa marginaler
och inte har samma ekonomiska trygghet som anställda. Motionären lyfter flertalet förslag för
hur beskattningen av småföretagare bättre kan hanteras för att göra det så enkelt som möjligt
att driva företag. Det är viktigt att frågan kring hur beskattningen i större utsträckning kan
anpassas för småföretagare noggrant utreds men partistyrelsens bedömning är att detta är
politik som Centerpartiet redan verkar för.
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Partistämman beslutade att bifalla följande motion:
11.41.1 att Skatteverket och andra statliga myndigheter fråntas rätten att utfärda böter utan
att först påminna och informera berörda personer och företag om det aktuella felet som
begåtts.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade.
11.41.2
11.41.3
11.41.4

Deponiskatten – motion 11.42
Motionären föreslår att:
11.42 Deponiskatten avvecklas.
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen anser att en flexibel deponiskatt som anpassas efter utvecklingen är eftersträvansvärt. På så sätt kan vi bäst skapa miljöstyrande effekter som främjar återvinning
samtidigt som vi begränsar de effekterna som motionären beskriver. Undantagen i deponiskatten är många och partistyrelsen ser att ett avskaffande av deponiskatten skulle minska
möjligheten att nyttja ekonomiska medel för att styra hanteringen av avfall.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.42

Begreppet företagare/näringsidkare – motion 11.43
Motionären föreslår att:
11.43 Centerpartiet verkar för att skillnaderna i största utsträckning upphävs så att vi får ett
enhetligt företagarbegrepp i alla lagar. Även reglerna om vilka som betecknas som närstående
till företagare måste vara gemensamt för olika lagstiftningar.
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Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter förslag för hur lagar kring företagande kan bli mer lättförståeliga. Det är
viktigt att frågan utreds och att berörda myndigheter tar sitt ansvar för att underlätta för
företag, här är initiativet verksamt.se som samlar information och tjänster gällande att starta
och driva företag ett föregångsexempel. Detta är politik som Centerpartiet redan verkar för.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.43

Små bryggerier - motion 11.44
Motionären föreslår att:
11.44 Punktskatten på alkohol differentieras beroende på produktionsvolym omräknat till ren
alkohol. Högst 50 000 liter: skatten sänks med 50 procent. över 50 000 liter men högst 300
000 liter: 30 procent. över 300 000 liter men högst 550 000 liter: 20 procent. över 550 000
liter men högst 100 0000 liter: 10 procent.
Partistyrelsens yttrande:
Sverige behöver en skattepolitik som främjar start och utveckling av små företag. Små
bryggerier är exempel på företagande med en stark lokal prägel och koppling. Sedan tidigare
driver Centerpartiet förslag om till exempel gårdsförsäljning vilket starkt skulle gynna dessa
företags utvecklingspotential.
Punktskatter generellt och alkoholskatter mer specifikt är exempel på skatteuttag som kan ha
flera effekter både ur ett finansiellt och ett socialt perspektiv. I en rapport från Skatteutskottets
uppföljnings- och utvärderingsgrupp från 2015 konstateras att en given förändring av
beskattningen på kort sikt inte antas förändra den totala konsumtionen av alkoholprodukter.
Däremot förväntas en förändring av den inhemska alkoholbeskattningen ge upphov till en
substitutionseffekt där andelen registrerad respektive oregistrerad konsumtion påverkas.
I flertalet EU-länder finns en differentierad skatteskala. Småbryggerier verkar normalt sett på
en lokal marknad men drabbas till fullo av en generell skattehöjning. Detta till skillnad från
större bryggerier som exempelvis kan flytta produkter till gränsbutiker i Tyskland för
försäljning till svenska konsumenter som då kan undgå svensk alkoholskatt.
Systembolagets regelverk måste vara anpassat så att även små producenter både kan starta och
utveckla sin verksamhet. Det ligger ett särskilt ansvar på Systembolaget att säkerställa att
även mindre lokala producenter kan nå ut med sina produkter.
Om alkoholskatten är för hög ökar smugglingen, om den är för låg så ökar den inhemska
konsumtionen. Hur alkoholen konsumeras ser olika ut beroende på vilken drycken är. Här är
det bra om det fortfarande finns utrymme för viss flexibilitet i beskattningen. På så vis
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minimeras den skadliga konsumtionen. Motionärens förslag får dock anses utgöra ett avsevärt
avsteg från rådande beskattningsprinciper

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
11.44

Regelförenklingar – motion 11.45 och 11.46
Motionären föreslår att:
11.45.1 Centerpartiet ska arbeta för att kostnaden att följa varje ny reglering beräknas.
11.45.2 Centerpartiet ska arbeta för att kostnaden för att följa befintliga regleringar måste
minskas med minst lika mycket som de nya regleringarna kostar att följa.
11.45.3 Centerpartiet ska arbeta för att ovanstående blir lag.
11.46.1 Inrätta Centerpartiets Förenklingskommission med uppdrag att driva på förenklingar
och förbättringar av företagens regelbörda.
11.46.2 Centerpartiet ska verka för att varje regelförändring som föreslås i Sveriges Riksdag
måste utvärderas i hur de påverkar företagen.
11.46.3 För varje ny regel eller lag som stiftas i Sveriges Riksdag ska minst en obsolet regel
eller lag avskaffas.
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet driver aktivt frågan om regelförenklingar. Motionären lyfter principen om ”En
regel in – en regel ut”. Principen har använts i flera andra länder och är någonting som
Centerpartiet förespråkar. I realiteten skulle principen tillämpas genom att kostnaderna för
företag till följd av nya regler ska vägas upp av motsvarande minskning av kostnader i form
av borttagande av regler. Detta skulle även sätta press på policyskapare att noggrant utvärdera
konsekvenserna och kostnaderna av olika förslag.
På partistämman i Falun 2015 antogs även ytterligare förslag för att minska regelkrånglet för
företagen. Centerpartiet anser också att fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler,
som innebär att en regel ges ett slutdatum vid vilket det måste visas att dess fördelar fortsatt
överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.
Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.45
11.46
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Hantering av tillståndsgivande – motion 11.47
Motionären föreslår att:
11.47 Centerpartiet verkar för att se över hela hanteringen av tillståndsgivande i syfte att
underlätta för företagare och därmed ge möjlighet för företag att snabbare komma igång och
därmed även snabbare kunna erbjuda arbetstillfällen.
Partistyrelsens yttrande:
Processer kring tillståndsgivning är ofta långsamma och byråkratiska. Ofta behöver personer
kontakta flera olika instanser för att få sitt ärende hanterat. Tidsutdräkten och kostnaden för
att få tillstånd skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun man bor i.
Centerpartiet anser att det bör bli vanligare att en enskild myndighet ges ett helhetsansvar för
att handlägga exempelvis tillståndsärenden, för att underlätta för den eller de som söker
tillstånd genom att dessa enbart behöver ha kontakt med en myndighet. Därtill bör en digital
tjänst, ”en dörr in”, där företag bara behöver lämna uppgifter till statliga myndigheter en gång
på ett ställe, införas. Detta är politik Centerpartiet redan driver.

Partistämman beslutade att anse följande motion besvarad:
11.47
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