Sveriges företagare gratulerar allianspartierna till
valsegern. Nu är det dags att fortsätta regera. Vi
lyfter på hatten för den gångna mandatperioden
och kavlar upp ärmarna för nästa…

Statsministern har sagt
att det saknas utrymme
för äventyr och experiment. Det är en klok
inställning. Sverige
befinner sig i ett halvsekellångt experiment
som gått ut på att
strunta i de små och
medelstora företagen
och i stället satsa allt
på storföretag och
offentlig sektor. Det
funkar inte och har lett
till att antalet jobb i
företag har minskat
under sextio år – trots
att befolkningen ökat
med en tredjedel. Nu
gäller fokus på små
och medelstora företag!

Här följer några åtgärder
att starta med:
Halverade arbetsgivaravgifter
När Den Nya Välfärden för mer än 20 år
sedan började arbeta för halverade
arbetsgivaravgifter var det ingen
– varken röda, gröna eller blå partier –
som lyssnade. Nu har alla fattat, även
de rödgröna.
Alliansregeringens sänkningar är för
små och för plottriga. De bör ersättas av
en generell halvering för alla företag upp
till tio anställda. Det blir troligen omkring
100000 nya jobb och fler på sikt. Vår utredning visar att belastningen på statskassan blir försumbar redan efter några
år. Det är dags att lagstifta.
Arbetsrätten
Sveriges företagare är överens om att
arbetsrätten är ett problem. Ett av flera
krav är förlängd provanställning från sex
till 12 månader. Det är dags att se över
arbetsrätten.
En veckas sjuklön
När en anställd är sjuk måste företagaren
betala dennes lön innan han kan börja
tänka på att betala sin egen. Det är inte
rättvist. Sjuklöneperioden bör sänkas
från två till en vecka. En viktig reform
för små och medelstora företag.

Mer information hittar ni på:

www.dnv.se

Bort med regelkrånglet
Alliansregeringen lovade minska företagarnas regelkrångel med 25 procent till denna
höst. Hittills är minskningen omkring sju
procent. Det är 18 kvar. Det är dags att
skruva upp takten.
Ta bort fåmansbolagsreglerna
Det finns i Sverige bara en grupp som
utsätts för negativ diskriminering av lagstiftningen: företagarna. Syftet med dessa
regler är att aktiva kapitalplacerare – företagare – ska beskattas hårdare än passiva
kapitalplacerare. Det finns ingen reson i det.
Rättssäkerhet för företagare
Skatteverket är oberäkneligt. Plötsligt kan
de se rött och rasande kasta sig över företagare som på ibland otillräckliga grunder
anses ha fuskat. Tusentals företagare råkar
varje år illa ut för att Skatteverket vill statuera exempel. Det kan leda till obefogade
konkurser och personliga tragedier.
Det drabbar visserligen bara några promille av företagarna varje år, men detta är
företagsamhetens motsvarighet till dödssjuka som tvingas ut att söka jobb. Ett enda
fall är ett fall för mycket. Det är ovärdigt.
Det är rättsosäkert. Vi ska inte ha det så.
Den Nya Välfärdens kommande utredning
”Skatteverket brister i rättssäkerhet” belyser
frågan. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Läs
förslaget på www.dnv.se/skatteverket.

