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Till
Socialtjänstnämnden

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa "kontantnäringar"
Svar på remiss av motion (2005:4) från Hardy Hedman (kd)
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Motionärens fråga om problematiken med företagare som sätter konkurrensen
ur spel genom att undanhålla skatt är uppmärksammad av regeringen. En statlig
utredning pågår inom finansdepartementet som snart kommer att redovisas.
Förvaltningen anser att man bör avvakta eventuella förslag från utredningen
innan staden tar några initiativ inom detta område.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat motion
(2005:4) av Hardy Hedman (kd) om försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Remisstiden går ut den 13 maj 2005.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret och Stockholms Näringslivskontor AB.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Motionen i sammanfattning
Problemet med skattefusk inom somliga näringsgrenar har länge varit ett svårbemästrat problem. Det gäller bl.a. restauranger, taxiföretag och torghandel.
Den största nackdelen med skattefusket är att det snedvrider konkurrensförhållandet mellan företagen.
Förslag har sedan länge framförts om en övergång till schablonbeskattning för
vissa kontantnäringar. Det skulle exempelvis innebära att en näringsidkare i
förskott skulle betala en viss summa per månad i skatt. Denna summa skulle
bygga på en noggrann analys av branschens situation inom en viss region.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att hos regeringen begära att man inom
Stockholms stad får starta försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar.
Förvaltningens synpunkter
Motionärens fråga om problematiken med företagare som sätter konkurrensen
ur spel genom att undanhålla skatt är uppmärksammad av regeringen. En statlig
utredning pågår inom finansdepartementet som snart kommer att redovisas.
Förvaltningen anser att man bör avvakta eventuella förslag från utredningen
innan staden tar några initiativ inom detta område.
Förvaltningens erfarenhet av motionens frågeställning begränsar sig till handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn av restauranger enligt alkohollagens bestämmelser och av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. I den utredning som ligger till grund för beslut om serveringstillstånd läggs
stor vikt vid ekonomisk skötsamhet vilket bland annat innebär att man kontrollerar eventuella skatteskulder. Även vid tillsynen av restauranger kontrolleras
hur ekonomin sköts. Tyngdpunkten i alkohollagens bestämmelser är dock inte
att kontrollera huruvida restauranger betalar skatt utan att förebygga alkoholskador.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att utreda om det är möjligt att
införa krav på att näringsidkare som säljer varor och tjänster till allmänheten
mot kontant betalning (de s.k. kontantbranscherna) ska ha ett tekniskt system
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som möjliggör en tillförlitlig efterhandskontroll av omsättningen. Uppdraget
skulle enligt direktiven redovisas senast vid utgången av februari 2005 men utredningen kommer enligt vad förvaltningen känner till att bli klar under våren
2005.
I direktiven anges att de förslag som hittills nämnts för att stärka intäktskontrollen för kontantbranscherna har rört typgodkända kassaregister. Kassaregistren är ofta sammankopplade med andra tekniska applikationer såsom skrivare
och kortläsare. Ansatsen föreslås därför kunna breddas till att över huvud taget
avse tekniska system som möjliggör en tillförlitlig efterhandskontroll av omsättningen eftersom det inte är helt givet att endast ett typgodkännande av kassaregistret i sig skulle kunna medföra önskad kontrolleffektivitet.
Utredaren ska också undersöka hur skattebrottsenheternas verksamhet kan effektiviseras. I detta ligger att kartlägga och analysera skattebrottsenheternas
behov av att använda processuella tvångsmedel.
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