Höjd nedre gräns för momsskyldighet
Finlands Företagarkvinnor kräver en höjning av nedre gränsen för mervärdesskatt från
nuvarande 8 500 euro till 50 000 euro.

Höjningen av nedre gränsen för moms är en av de bästa stimulansåtgärderna för
arbetskraftsintensiva branscher och alla nystartade företag. Det förebygger också
uppkomsten av grå ekonomi. En höjning skulle också hjälpa mikroföretagare att klara sig
på den inkomst som företaget ger.

Idag blir ett företag momspliktigt redan vid en omsättning på 8 500 euro, och ett
grundavdrag, dvs. en flexibel lättnad vid nedre gränsen för skattskyldighet, tillämpas till
dess att omsättningen uppgår till 22 500 euro.

Mervärdesskattesystemet infördes i Finland 1994, före vårt inträde i EU, och har inte
reviderats sedan dess. Det finländska systemet har alltså stampat på samma fläck i 20 år,
trots att den nedre gränsen för företagens momsskyldighet enligt Företagarkvinnornas
uppfattning borde indexjusteras regelbundet.

Företagarkvinnorna anser att nedre gränsen för moms bör höjas på grund av följande:
1. Skatten slår hårdare mot företagare i arbetskraftsintensiva branscher än i
kapitalintensiva branscher, där företagaren kan dra av ingående moms från
utgående.
2. Företagare i arbetskraftsintensiva branscher kan inte alltid inkludera momsen i
konsumentpriset på grund av marknadsläget. I det nuvarande systemet kan
momsandelen av priset på slutprodukten vara högre än den andel som företagaren
får för sitt arbete.
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konkurrensen och ökar den grå ekonomin. Det beror på att många företagare drar
ner på verksamheten eller arbetar svart när de närmar sig gränsen på 8 500 euro.
4. Den nuvarande finländska nedre gränsen för mervärdesskatt ligger klart under EUgenomsnittet på 30 000 euro.

5. Kvinnor är på grund av differentieringen i arbetslivet till stor del verksamma i
servicebranscher, och den oförändrade nedre momsgränsen i Finland är särskilt
betungande för just kvinnodominerade branscher och kvinnligt företagande.

Det har väckts ett medborgarinitiativ, enligt vilket den nedre gränsen ska höjas till 50 000
euro. Företagarkvinnorna stödjer initiativet.

- Den nedre gränsen måste höjas åtminstone till europeisk genomsnittsnivå. Det inspirerar
fler finländare att bli företagare och skapa sig sysselsättning. Om lättnaden vid nedre
gränsen ökas på motsvarande sätt främjar lösningen även tillväxten i befintliga företag. Vi
måste också komma ihåg att många andra faktorer, bland annat upphandlingslagen,
gynnar större företag, påpekar Företagarkvinnorna.

Mer information:
Verkställande direktör Heli Järvinen, tfn 050 512 1736
Ordförande Seija Estlander, tfn 050 302 8460
E-postadresserna följer mallen fornamn.efternam@yrittajanaiset.fi

Finlands Företagarkvinnor rf bildades 1947 och är en riksomfattande intresseorganisation som bevakar
kvinnliga företagares ekonomiska och samhälleliga intressen. Det är en oberoende expertorganisation för
kvinnligt företagande med ett 80-tal lokalföreningar och cirka 7 000 medlemmar.

