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REMISSVAR (Fi2020/04264)
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Förslaget i sammandrag
Dagens regler medger en nedsättning av arbetsgivaravgiften
(forskningsavdraget) för personer som arbetar med forskning och
utveckling (FoU). En förutsättning för avdraget är att personerna har
arbetat med FoU i en viss utsträckning, vilket enligt huvudregeln innebär
minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under
kalendermånaden. Avdragets storlek begränsas av ett tak på maximalt
450 000 kronor per månad eller totalt 5 400 000 kronor per år.
I promemorian föreslås i korthet att:
• Kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden
som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling
hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, ska vara minst
hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden.
• Avdragstaket höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per
månad.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
Sacos ställningstagande
Bakgrund
Den 1 januari 2014 sänktes arbetsgivaravgiften för anställda som arbetar
med forskning och utveckling (FoU). Utgångspunkten var att gynna FoU
som har ett kommersiellt syfte med hjälp av skatteincitament. Det så
kallade forskningsavdraget innebar att arbetsgivaravgiften, för en
anställd, reduceras med 10 procent av bruttolönen upp till en viss taknivå,
med reservation för att avdraget inte medförde att avgifterna understeg
ålderspensionsavgiften (10,21 procent).
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Den 1 april 2020 förstärktes forskningsavdraget ytterligare, dels genom
att höja avdragstaket från 230 000 kr till 450 000 kr, dels genom att
dessutom medge nedsättning av den allmänna löneavgiften med 10
procentenheter, med reservation för att den som lägst fick uppgå till 0
procent. Detta innebär att det totala avdraget från den 1 april 2020
uppgår till 19,59 procent. Med de förslag som presenteras i promemorian
kommer därmed forskningsavdraget att förstärkas ytterligare.

Sacos ställningstagande
Saco anser att goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse
för att skapa tillväxt och ökat välstånd. För att Sverige ska kunna stärka
sin position som kunskaps- och innovationsnation så behövs
internationellt sett konkurrenskraftiga villkor för företag och
konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor för forskare och specialister.
Att med hjälp av skatteincitament sänka kostnaderna för FoU är en viktig
del i detta arbete.
Anledningen till att många länder väljer att stimulera FoU med hjälp av
skattemedel kommer från de positiva externa effekter som FoU bedöms
ha. Till stora delar handlar de positiva externa effekterna om
teknologiöverföring mellan olika företag. Det är huvudsakligen denna
effekt som motiverar att stödja privat FoU-verksamhet. De positiva
externa effekterna av FoU såväl som problemet med höga
investeringskostnader för nya FoU-projekt är därför viktiga element i
forsknings- och innovationspolitiken. De positiva externa effekterna är
således gynnsam för såväl teknisk utveckling som produktivitetstillväxt.
Det finns därför goda samhällsekonomiska skäl för att subventionera
privat FoU-verksamhet.
Undersökningar från Sveriges Ingenjörer visar dessutom att den
pågående Coronapandemin har påverkat förutsättningarna för företagen
att satsa på FoU. Det har medfört både pausade och försenade projekt.
Förslaget om en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna kan därför
vara viktigt för att stimulera och stödja avbrutna och försenade projekt.
Saco tillstyrker förslaget.
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