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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 30-12 ang. Sänk byggmomsen
Det är betydelsefullt för samhället att möjliggöra att kreativiteten hos svenska entreprenörer fortsätter
sprudla. Det bidrar till att utveckla landet på olika sätt. För det behövs enklare spelregler. Vi behöver frigöra
tid från administration för att företagare ska göra det de är bra på; att driva företag och samhället framåt. En
lägre momssats inom tjänstesektorn på 12 procent innebär exempelvis att restauranger som erbjuder både
servering och avhämtningsmöjligheter slipper hantera olika momssatser. Istället kan fokus läggas på
kärnverksamheten.
Det s.k. lågmomsförsök inom EU som pågått i 18 medlemsländer har permanentats. Sverige har varit en
drivande kraft i denna process. Detta har resulterat i att alla medlemsländer ges möjlighet att sänka momsen
inom vissa delar av tjänstesektorn.
Centerpartiet anser detta vara betydelsefullt och har i första hand, när de offentliga finanserna tillåtit,
fokuserat på att verka för momssänkningar inom delar av tjänstesektorn. Detta har resulterat i den sänkta
momsen inom restaurangbranschen. När de offentliga finanserna tillåter kan fler branscher vara aktuella att
se över.
Genom att införa en lägre moms på vissa arbetsintensiva tjänster i branscher vill vi förenkla vi vardagen för
företagarna i dessa branscher. Samtidigt ger vi köpare ökad möjlighet att konsumera tjänster till relativt lägre
priser vilket ökar efterfrågan.
Det i sin tur innebär goda förutsättningar för företagen att nyanställa. Nya jobb kan skapas genom en lägre
moms inom tjänstesektorn, vilket är viktigt.
Vi delar Norrtälje kretsens analys om att det behöver byggas fler bostäder, skapas fler jobb och att skatter
och avgifter driver upp byggkostnaderna. Därför pågår ett arbete inom riksdagsgruppen med att titta på
skatter som är relaterade till byggande.
Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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