Entydig definition av företagare och närstående till företagare
I Sveriges rikes lag förekommer termerna företagare och näringsidkare under många olika avsnitt.
Definitionerna är dock inte entydiga utan kan skilja sig från fall till fall, så att personer riskerar att
räknas som företagare/näringsidkare i ett fall men inte i ett annat. Detta kan orsaka en rad olika
problem. Om du t.ex. går i konkurs och får ditt företag förvaltat av en konkursförvaltare så kan du i
normalfallet inte få ut en krona ur företaget, eftersom försäljningen av tillgångar och annat först ska
gå till att betala långivare och anställda. Men enligt socialtjänstlagen är du fortfarande företagare och
har därmed inte rätt till något som helst ekonomiskt bistånd förrän ditt företag är helt avvecklat,
vilket kan ta månader.
Sådana problem kan undvikas, och företagares (redan sköra) trygghet stärkas om lagboken har en,
och endast en, definition av vem som är företagare och vem som inte är det.
Ett närbesläktat problem är definitionen på vem som tillhör företagarens ”närståendekrets”.
Närstående drabbas eller påverkas på många olika vis av sitt släktskap till företagaren. Som
närstående kan du t.ex. inte låna pengar av företaget, du kan drabbas av näringsförbud pga. ditt
släktskap till en företagare som misskött sig trots att du själv inte misskött dig, du kan sakna rätt till
ROT-/RUT-avdrag och förlora rätten som borgenär i händelse av konkurs.
Det är givetvis rimligt med begränsningar av närståendes rättigheter i vissa fall, eftersom t.ex.
personer som lever under äktenskapliga förhållanden kan antas ha en intressegemenskap som sätter
normala marknadsrelationer ur spel. Men det är inte rimligt att definitionen av vem som är
närstående skiljer sig mellan varje avsnitt i lagboken. Företagare har redan nog med lagar och regler
att förhålla sig till och följa efter bästa förmåga. Lagen ska inte vara en labyrint som gör personer med
hederliga intentioner till ekonomiska brottslingar.
För att göra livet som företagare enklare och tryggare, och därmed stärka fortväxten av nya företag,
arbetstillfällen och skatteintäkter i Sverige, så behöver vi tydliga definitioner av de här begreppen.
Vi yrkar därför:
-

att miljöpartiet verkar för att termen ”företagare” definieras i en lag, som alla andra lagar
som använder termen ska referera till
att miljöpartiet verkar för att termen ”närstående till företagare” definieras i en lag, som alla
andra lagar som använder termen ska referera till

