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PRESSMEDDELANDE Stockholm 2017-08-28 

Hantverkarna välkomnar slopandet av 3:12-förslaget 

Regeringen backar från sitt förslag om ändrade 3:12-regler. Det välkomnas av Hantverkarnas 

Riksorganisations vd Johan T Sterndal. 

- Det här har vi kämpat för länge. Att regeringen drar tillbaka förslaget om försämrade 3:12-regler är oerhört 

positivt, inte bara för Sveriges hantverksföretagare utan för deras kunder, kommenterar Hantverkarna 

Riksorganisations vd Johan T Sterndal. 

I början av året varnade Sterndal i en debattartikel i SvD Näringsliv* för konsekvenserna av det liggande 

förslaget. Bland annat skulle en hantverksföretagare vara tvungen att höja sin lön med närmare 26 procent 

för att kunna behålla samma disponibla inkomst som utan ändrade 3:12-regler. Det skulle innebära att färre 

hantverksföretagare skulle ha råd att anställa och till och med behålla befintlig personal. Något som skulle 

kunna få katastrofala följder i ett Sverige med hantverkarbrist. 

Regeringen backade så småningom och mildrade förslaget något. Det blev bättre, men inte bra. Fortfarande 

skulle det innebära att hantverksföretagarna skulle tvingas höja sina priser något enormt, bara för att inte gå 

back. Skulle konsumenterna vilja betala eller skulle de i ännu högre mån efterfråga svart betalning? Eller 

skulle de välja utländska hantverksföretag? Oavsett vilket skulle inte fler skattekronor – kanske inga alls – 

fylla Magdalena Anderssons lador. 

- Sedan regeringen försämrade ROT-avdraget har våra medlemmar mer frekvent fått förfrågningar om svart 

betalning, något som var i stort sett obefintligt under de tidigare nivåerna, säger Johan T Sterndal. Att 

försämra förutsättningarna för Sveriges främsta jobbskapare, nämligen småföretagarna, skulle vara 

förödande för vårt land. 

Sterndal efterlyser enklare regler och bättre förutsättningar för småföretagare att verka. 

- Skatten för småföretagare ska sänkas, inte höjas. Gör det enklare att driva företag, inte svårare. Då kommer 

fler i jobb – och då kan fler göra rätt för sig och betala skatt. Svårare än så behöver det inte vara, avslutar 

Hantverkarnas Riksorganisations vd Johan T Sterndal. 

 

För mer information kontakta: 

Johan T Sterndal, VD Hantverkarnas riksorganisation, tel. 070-642 64 43,  

e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se  

Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarnas Riksorganisation, tel. 070-432 89 40,  

e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se  

 

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Hantverkarna samlar drygt 20 

medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4 000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder. 

www.hantverkarna.se   

* Länk till debattartikeln Se upp för nya 3:12-reglerna i SvD Näringsliv debatt 11 januari 2017: https://www.svd.se/se-upp-

for-nya-312-reglerna/om/naringsliv:debatt 
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