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Faktureringshjälp för nystartade
enmansföretag
Initiativ
ag skulle vilja att Centerpartiet driver frågan att uppdra åt Skatteverket
(som är notabelt fiffiga med sina IT-lösningar) att upprätta ett enkelt
system där enskilda individer med enskild firma (som förstås då har samma
person/organisationsnummer) kan lägga in sina fakturor direkt de är
aktuella. Med ett enkelt gränssnitt lotsas den fakturerande nykläckte
företagaren genom ett antal frågor som avgör momsnivåer, inkomstslag
och vad mer det nu kan vara.
Skatteverket kan då genast lägga undan moms och beräknad skatt så att
den nyutsprungne företagaren inser hur mycket pengar hen faktiskt kan
använda av det fakturerade beloppet. Jag upplever att det är ett vanligt
problem: man tror inledningsvis att man förfogar över hela summan man
fakturerar - tills Skatteverket bryskt avfärdar dessa drömmar och kräver
tillbaka det man är skyldig. Genom att Skatteverket kontinuerligt får in
fakturor (och kvitton på sådant man köpt) så innebär det också att
deklarationen av företagsdelen s.a.s. görs kontinuerligt, och med betydligt
större detaljrikedom än idag. Den slutliga självdeklarationen borde därmed
kunna vara precis lika enkel som den är för löntagare idag, och enkelt
godkännas med SMS, telefon, webb etc. precis som tidigare.
Var man sätter gränserna för när Skatteverket inte längre skall ta hand om
dessa ting är en delvis separat politisk fråga. Man kan tänka sig att man
max tar hand om, säg, 20 fakturor + 20 kvitton om året (eller baserat på
låga faktureringsbelopp, säg 50.000 om året eller så). Då blir tjänsten av
ren instegskaraktär för att få folk att våga agera företagare (vilket är min
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huvudsakliga poäng). Det torde då inte heller bli tal om att Skatteverket
fördärvar marknaden för revisorer och liknande tjänster. Man kan också
välja att s.a.s. "följa" företagaren högre upp i belopp/antal fakturor. Det
skulle förmodligen vid någon punkt inverka på marknaden för revisorer,
men samtidigt ge detaljer om hur företagande egentligen utvecklas på en
tidigare inte skådad detaljnivå . Säkert finns det naturliga brytpunkter där
extern hjälp blir intressanta: i synnerhet som Skatteverket bara skulle bidra
med enklare tjänster. En väsentlig sak är att tjänsten inte skulle göras
obligatorisk. En företagare som vill använda redan existerande sätt att
redovisa sin verksamhet skulle få fortsätta att göra det. Tjänsten skulle
användas för att hjälpa tidiga entreprenörer som oroas av det ekonomiska
gnetet att långsamt nå förståelse för de ekonomiska aspekterna - och
faktiskt skydda dem mot misstag. Att Skatteverket låser pengar (i
praktiken klart och tydligt visar hur mycket man skall lägga undan för att
senare eller kanske omedelbart betala till verket) som ändå skall beskattas,
och därmed också visar hur mycket reda pengar man har, tror jag kommer
att upplevas som en stor lättnad för newbies. Utfallet ger förhoppningsvis
mer entreprenörskap, fler småföretag, underlättade rutiner. Alla frågor med
klara centerförtecken.
Att jag vill uppdra åt skatteverket att utveckla denna tjänst och inte
överlåta affärsidén till den öppna marknaden beror på att jag ser ett
problem med att ha enskilda apputvecklare/tjänsteutvecklare etc. som
utvecklar dessa tjänster. Det skulle inte leda till ett
strukturerat/systemiskt sätt att minska insteget till att bli företagare. En
person som vill prova att skicka sina första skälvande fakturor vill inte sätta
sig in i en submarknad av tjänster som kan vara behjälpliga och som genast
vill ha en del av fakturakakan. Skatteverket åtnjuter stort förtroende, och
vi måste ändå i slutändan deklarera hos dem. De har också möjlighet att
göra en vettig analys av inkomster bortanför fakturan, vilket avgör slutlig
skattesats. Jag kan däremot tänka mig att om Skatteverket gör detta, så
skulle de samtidigt kunna erbjudna öppna API:er som gör att olika tjänster
enkelt kan kopplas till skatteverkets rutiner. Det skulle kunna göra att man
öppnar en ny marknad för aktörer som tar vid precis där Skatteverkets
instegstjänster tar slut och därmed skapar nya företagsmöjligheter.

Förslag
att

Centerpartiet driver frågan att uppdra åt Skatteverket att
upprätta ett enkelt system där enskilda individer med
enskild firma kan lägga in sina fakturor direkt de är
aktuella, enl ovan beskrivna modell.
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