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REMISSVAR (Fi2013/3095) 
 
Förstärkt nedsättning av egenavgifter (promemoria från 
Skatte och tullavdelningen, augusti 2013)  
 
Sammanfattning 
Saco ställer sig inte bakom förslaget om en förstärkt nedsättning 
av egenavgifterna genom ett förhöjt avdrag vid avgiftsberäkningen 
för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i 
handelsbolag. Saco har uppfattningen att det är positivt att 
skatten på arbete sänks men menar att det i så fall är bättre med 
en generell skattesänkning snarare än införande av avdrag och 
reduktioner. 
  
Försämrad försäkringsmässighet och ökad komplexitet 
En central målsättning med ett skattesystems utformning är att 
det ska kosta så lite som möjligt att administrera, för såväl 
myndigheter som de skatteskyldiga. Det uppnås genom att låta 
systemet vara så enkelt och lätt att förstå som möjligt. Ett enkelt 
och transparent skattesystem medför bland annat att de direkta 
kostnaderna att upprätthålla systemet minimeras. Det är också 
rimligt att anta att den allmänna skattemoralen lättare kan 
upprätthållas med ett system som är enkelt, eftersom mer 
komplicerade system allmänt sett betraktas med misstro. Saco 
anser att förslaget ökar skatte- och socialavgiftssystemens 
komplexitet och bidrar till att göra systemet mer svåröverskådligt.  
 
Förslaget omfattar inte mindre företag som bedrivs i 
aktiebolagsform, vilket innebär att vissa bolagsformer gynnas 
framför andra. Det medför att skatteuttaget inte blir neutralt. 
Enligt Sacos uppfattning bör uttaget av socialavgifter vara 
neutrala och likformiga. Avgifterna bör inte användas för andra 
ändamål än finansieringen av socialförsäkringssystemet. 
Användandet av löneavgiften som en residual post för att 
balansera arbetsgivar- och egenavgifternas nivå är ett frånsteg 
från denna princip. Saco har även i tidigare sammanhang 
argumenterat för att nya nedsättningar inte bör införas och att 
befintliga nedsättningar därför bör slopas. 
 
Små förväntade effekter på sysselsättningen och möjliga 
dödviktseffekter 
Den aviserade höjningen avser ett förhöjt avdrag med 2,5 
procentenheter från 5 till 7,5 procentenheter. Eftersom avdraget 
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endast kan göras på underlag som ligger mellan 40 000 kr och 
200 000 kr innebär förslaget att avdraget höjs med mellan 1 000 
– 5 000 kr per år. Promemorian framför att huvudsyftet med 
förslaget är att göra det än mer attraktivt att starta, driva och 
utveckla företag. Eftersom det ursprungliga avdraget infördes 
redan 2010 borde promemorian även innehålla en redovisning av 
vilka effekter detta medfört och en redovisning av storleken på 
möjliga dödviktseffekter. Avsaknad av utvärderingar är därför 
besvärande.   
 
Påverkar kvinnor och män olika mycket 
Regeringen har också en ambition om att öka den ekonomiska 
jämställdheten i samhället. Att öka de ekonomiska incitamenten 
att starta eget företag för att på så sätt öka inflödet är bra. Men det 
har olika stor inverkan på kvinnor och män. Tidigare forskning 
som studerar orsakerna till varför individer väljer att starta upp 
och driva egen näringsverksamhet visar på tydliga skillnader 
mellan kvinnor och män. Den enskilt viktigaste drivkraften för 
män är möjligheten att tjäna pengar medan kvinnor i första hand 
framför andra orsaker, så som till exempel familjesituation och 
livsstilsrelaterade aspekter. När promemorian hänvisar till 
undersökningar om att kvinnor i högre grad tvekar att driva eget 
företag jämfört med män så är detta alltså inte första hand en 
ekonomisk tröskel. Den föreslagna förstärkningen kommer därför 
till största del att komma män till fördel, vilket inte bör döljas.  
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