Småföretagen är välfärdsskaparna som står för största andelen skatteintäkter – och jobbtillfällen – i Sveriges kommuner.
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Så mycket skatteintäkter bidrar
småföretagen med – lista kommun för
kommun
Rapporten Välfärdsskaparna 2019 visar hur stor andel av de kommunala
skatteintäkterna de små företagen med under 50 anställda står för.
Rapporten visar att småföretagen fortfarande är den största skattebetalaren
– med hela 29 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sverige.
– I medias rapportering är det lätt att få bilden att kommuners ekonomi vilar
i händerna på de stora företagens prestationer, medan det i själva verket är
de små företagen som genererar den största andelen skatteintäkter till

kommunen, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Det nya Företagarsverige
I totalt 208 av Sveriges 290 kommuner är det småföretagen och deras
anställda som är de största skatteinbetalarna. Småföretagen utgör
dessutom hela 99,4 procent av alla företag i Sverige, samtidigt som de
skapar fyra av fem jobb. Men det är inte något som de flesta är medvetna om,
menar Günther Mårder:
– Det faktum att småföretagandet står för den största andelen av
skatteintäkterna i 208 kommuner är en verklighetsbild som inte riktigt har
sjunkit in hos den breda allmänheten eller beslutsfattarna. Och jag ser inget
trendbrott; småföretagandet kommer att bli än mer viktigt framöver.

Åre toppar listan
Åre toppar, liksom i Välfärdsskaparna 2017, fortfarande listan över störst
andel kommunala skatteintäkter från småföretag. Gnosjö har däremot tappat
ett par platser – detta till följd av att flera av deras småföretag har blivit
stora företag, vilket visar på ett gott företagsklimat.
– Den kommunala välfärden bygger i hög utsträckning på livskraftiga
småföretag. Stora företag börjar i regel som små. Det är viktigt att politiker
och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet
påverkar ortens småföretagare – hur det kan skapa jobb och intäkter, säger
René Bongard, rapportens författare och statistiker på Företagarna.

Höga skattesatser inget att sträva efter
I en undersökning som Företagarna gjorde tillsammans med Novus 2017
framgår det att många företagare saknar förtroende för skattepolitiken, vilket
bland annat förklaras genom ett högt skattetryck i Sverige. René Bongard
menar att höga skattesatser kan vara att skjuta sig själv i foten:
– Även om det behövs skatter för att finansiera olika samhällsfunktioner,
behövs inte höga skattesatser. Högre skattesatser minskar incitamentet att
utbilda sig, att jobba och att anställa. Lägre skattesatser kan tvärtom leda till
större skatteintäkter.
Du hittar hela listan med Sveriges 290 kommuner, rangordnade efter

skatteintäkter, i rapporten Välfärdsskaparna.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion
för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva,
utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och
partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för
juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att
påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör
oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.
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