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REMISSVAR (Fi/2009/7326) 

Nedsättning av egenavgifter (Promemoria från Skatte- 
och tullavdelningen, november 2009) 

 

Saco avstyrker förslaget om nedsättning av egenavgifter för 
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare 
i handelsbolag. Saco anser att det är bra att skatten på 
arbete sänks, men har uppfattningen att det på lång sikt är 
bättre med generella skattesänkningar än avdrag och 
reduktioner. 

 

Saco anser att om ett särskilt avdrag ändå skulle införas bör 
avdraget göras från den allmänna löneavgiften. En sådan 
konstruktion skulle inte försämra försäkringsmässigheten, 
även om systemets komplexitet fortfarande ökar. 

 

Förslag enligt remisspromemorian 

Förslaget innebär en frivillig nedsättning av egenavgifter för 
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare 
i handelsbolag. Avdraget motsvarar 5 procent av 
avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, 
dock högst 10 000 kronor per år. Takbeloppet motiveras av 
att avdraget främst riktas till de mindre företagen. 
Förutsättningar för att avdraget får göras är att 
avgiftsunderlag överstiger 40 000 kronor, att den som gör 
avdraget har fyllt 26 år men inte 65 år samt att avdraget 
uppfyller villkoren enligt kommissionens regelverk för stöd 
av mindre betydelse. 

 

Många mindre företag uppges ha en låg inkomst och små 
marginaler. Egenavgifterna anses utgöra en stor kostnad för 
många enskilda näringsidkare. Motivet till sänkningen är att 
göra det mer attraktivt att driva företag och att sänka 
tröskeln för dem som överväger att starta ett företag. Enligt 
remisspromemorian har många mindre företag upplevt 
avskaffandet av ett tidigare avdrag som betungande, vilket 
sägs motivera en ny nedsättning. 
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Försämrad försäkringsmässighet i 
socialförsäkringarna och ökad komplexitet 

För att en försäkring ska sägas vara försäkringsmässig ska 
det föreligga ett tydligt samband mellan avgifter och 
förmåner. Rätten till socialförsäkringsförmåner är i och för 
sig inte avhängigt om eller hur mycket socialavgifter som 
har inbetalats, men i praktiken innebär förslaget att 
nedsatta avgifter kommer att ge rätt till fulla förmåner. 
Förslaget försvagar därmed ytterligare sambandet mellan 
avgifter och förmåner. I promemorian ses avgifterna inte i 
första hand som försäkringspremier, utan som skatt på 
arbete som kan höjas, sänkas eller undantas. Därmed kan 
avgifterna användas som styrmedel för att nå olika politiska 
mål. Syftet är i detta fall göra det mer attraktivt att driva 
företag. Regeringen har i andra sammanhang betonat att 
försäkringsmässigheten ska stärkas.   

 

Mindre företag som bedrivs i aktiebolagsform omfattas inte 
av förslaget, även om det enligt remisspromemorian hade 
varit önskvärt. Resultatet blir att vissa bolagsformer gynnas 
framför andra och skatteuttaget blir inte neutralt. 

 

Enligt Sacos uppfattning bör uttaget av socialavgifter vara 
neutralt och likformigt. Avgifterna bör inte användas för 
andra ändamål än finansieringen av 
socialförsäkringssystemet. Saco har i olika sammanhang 
argumenterat för att nya nedsättningar inte bör införas och 
att befintliga nedsättningar bör slopas. Vidare anser Saco att 
förslaget ökar skatte- och socialavgiftssystemens 
komplexitet och bidrar till systemens svåröverskådlighet. 

 

Saco anser att om ett särskilt avdrag ändå skulle införas bör 
avdraget göras från den allmänna löneavgiften. En sådan 
konstruktion skulle inte försämra försäkringsmässigheten, 
även om systemets komplexitet fortfarande ökar. 

 

Behov av analys 

Remisspromemorian saknar helt beskrivande underlag 
rörande företagen, vilket gör det omöjligt att värdera 
förslagets relevans. Det redogörs inte för de små företagens 
ekonomiska situation jämfört med större företag och inte 
heller vilka eventuella skillnader och likheter det finns 
mellan enskilda näringsidkare och fysiska personer i 
handelsbolag å ena sidan och mindre aktiebolag å andra 
sidan. Det finns heller inga uppgifter om hur företagen inom 
olika bolagsformer fördelar sig på mindre och större företag. 
Den enda uppgift som finns är i kapitlet som redovisar 
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konsekvensanalyserna: förslaget berör cirka 190 000 
företagare och antalet som får maxbeloppet uppskattas till 
37 procent. Det skulle innebära att en betydande del av den 
uppskattade kostnaden på 1,42 miljarder kronor går till 
större företag, vilket dock inte kommenteras. 

 

Motivet till sänkningen är att göra det mer attraktivt att 
driva företag genom att öka företagarnas disponibla 
inkomster och därmed underlätta bedrivandet av 
verksamheten. De företagare som gynnas av en nedsättning 
av egenavgifterna har under åren 2007–2010 också tagit del 
av införandet av jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget 
beräknas på inkomst av anställning och aktiv 
näringsverksamhet. Eftersom nedsättningen motiveras mot 
bakgrund av att ”Många mindre företag har upplevt 
avskaffandet av [det tidigare] avdraget som betungande” 
hade det varit lämpligt att analysera jobbskatteavdragets 
effekt på målgruppens disponibla inkomster. 
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