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INGÅNGSFÖRETAG – ENKLA JOBB 
SOM FÖRETAGARE

Centerpartiet föreslår att en ny företagsform skapas: 
ingångsföretag.

• 25 procent av omsättningen i skatt
• Maximalt 250 000 i omsättning per år

Ingångsföretagande är enkelt. Det kräver ingen 
kunskap om svensk byråkrati eller skattelagstift-
ning. Ingen moms behöver bokföras, inga egenav-
gifter betalas och ingen preliminärskatt beräknas. 
Det enda som ingångsföretagaren behöver hålla 
koll på är sin försäljning. För att möjliggöra detta 
ges Skatteverket i uppdrag att ta fram en platt-
form som tillåter att skatt dras direkt vid elektro-
niska köp.

BAKGRUND
Svensk arbetsmarknad är tudelad. Särskilt nyan-
lända och personer med kort utbildning är arbets-
lösa i högre grad än andra. Sverige har också EU:s 
lägsta andel enkla jobb. Dessa två fenomen – svå-
righeterna för nyanlända och personer med kort 
utbildning att få in en fot på arbetsmarknaden och 
bristen på enkla jobb – hänger ihop.

Centerpartiet har föreslagit att ingångsjobb ska 
skapas, för att möjliggöra för fler enkla jobb som 
anställd. Nu föreslår vi att ingångsföretag skapas, 
för att möjliggöra för fler enkla jobb som företa-
gare.

För många människor, såväl inrikes födda som ny-
anlända, skulle småskaligt företagande kunna vara 
en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden 
och det svenska samhället. Att starta företag är 
dock ofta för dyrt och krångligt. Det gäller sär-
skilt för personer med liten erfarenhet av svenska  
lagar, regler och myndigheter.

I flera andra länder ser det annorlunda ut.  
Där finns möjligheten till omfattande regelförenk-
lingar för de absolut minsta företagen. I Frankrike 
kan små enmansföretagare bli s.k. auto-entrepre-
neurs och behöver då inte betala varken inkomst-
skatt eller sociala avgifter. Istället betalar de en 
fast andel av sin omsättning i skatt. På liknande 
sätt har små enmansföretagare i Tjeckien möjlig-
het att få sina utgifter schablonmässigt bestäm-
da, och skatten betalas då i huvudsak baserat på 
försäljningen. System med liknande inriktningar 
finns bland annat i Polen, Sydafrika, Österrike och 
Mexiko.  

Enligt Världsbanken lägger ett svenskt typföre-
tag 122 timmar per år på att deklarera och beta-
la skatt. Samtidigt använder ett irländskt företag 
bara 82 timmar och ett schweiziskt företag endast 
63 timmar. 

Tröskeln till företagande är onödigt hög. Denna 
tröskel måste sänkas.

FÖRSLAG
Centerpartiet föreslår att en ny företagsform in-
förs för riktigt små företag, med högst 250 000 kr 
i omsättning: ingångsföretag. Ingångsföretag ska 
fungera som enskild firma gör idag, men med or-
dentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska 
inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter 
eller moms. Istället för vanliga skatter och avgif-
ter betalar de en schablonmässigt beräknad skatt, 
baserad på omsättningen. Denna föreslås uppgå 
till 25 procent av omsättningen. Totalt beräknas 
förslaget medföra en offentligfinansiell kostnad på 
ca 600 miljoner kronor.

I stort sett krävs bara att företagaren har koll på för-
säljningen. Företagaren har givetvis ett intresse av 
att i större detalj följa hur verksamheten utvecklas. 
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Men det ska denne få göra i den omfattning och på 
det sätt företagaren själv vill.
Omsättningsskatten ska betalas på den faktiska 
omsättningen och inte behöva regleras i efterhand. 
Mikroföretagaren kommer därför inte att behöva 
prognostisera sin framtida omsättning eller betala 
skatt på inkomster som ännu inte uppkommit. 

För att möjliggöra detta ges Skatteverket i upp-
drag att, antingen på egen hand eller i samarbete 
med en existerande betaltjänst, utveckla en möj-
lighet för mikroföretagen att ta emot elektroniska 
betalningar via en app, där omsättningsskatten 
dras direkt. Ingångsföretagaren skulle då inte ens 
behöva sköta den manuella inbetalningen av skat-
ten. Det sker automatiskt när kunden betalar.

Med ingångsföretag sänks tröskeln till företagan-
de. Det innebär att fler företag, och fler jobb, ska-
pas.

 
FÖRSLAGET I PUNKTFORM
• Ingångsföretag är företag med högst 250 000 i
 omsättning.
• 25% skatt betalas på omsättningen.
• Ingen moms, egenavgifter eller inkomstskatter 
 betalas.
• Tillgång till socialförsäkringar på minimumnivå.
• Administrationen hålls till ett minimum.
• Småföretagare tillåts testa sin affärsidé i 
 praktiken.
• Människor ges möjlighet att skapa sin egen 
 försörjning, vilket inte minst gynnar integratio-
 nen av nyanlända.
• Offentligfinansiell kostnad: ca 600 miljoner 
 kronor

TIDIGARE C-FÖRSLAG FÖR FLER JOBB 
• Ingångsjobb
• Utöka RUT och ROT
• Slopad arbetsgivaravgift för den första 
 anställda
• Sänkt skatt på arbete och anställningar
• Utökat investeraravdrag
• Enklare och billigare regler för delägarskap via 
 personaloptioner
• Mer flexibel och trygg arbetsrätt
• Jobbfixarpeng
• Matchningsanställningar
• Lärlingsråd


