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Remissvar  

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013 
Företagarna har fått rubricerade förslag på remiss och får lämna följande synpunkter. 
Yttrandet begränsas till avsnitten om bolagsskatt och expansionsfondsskatt.    
 
Förslaget om sänkt bolagsskatt motiveras av en internationell utveckling mot lägre 
bolagsskattesatser. Den nominella bolagsskattesatsen anges ha betydelse för 
multinationella företags investerings- och lokaliseringsbeslut, var företagen väljer att 
redovisa och beskatta vinst, påverka företagens kapitalkostnad för investeringar och har 
därmed även betydelse för produktion och sysselsättning i Sverige.  
 
Det finns ingen anledning att betvivla att det finns en sådan påverkan. Men det hade 
också varit värdefullt med en analys och diskussion kring de nämnda faktorernas 
betydelse i förhållande till andra faktorer som mera direkt påverkar befintliga företags 
investerings och expansionsbeslut inom landet. Bland sådana faktorer kan nämnas 
lönenivå, arbetsgivaravgifter, arbetsrätt och företagsklimatet i övrigt. En analys av hur 
olika företag påverkas av de senare faktorerna vore mycket önskvärd. Det gäller inte 
minst påverkan på hur mindre tjänsteföretag som kommer att stå för en stor del av 
sysselsättningsutvecklingen framöver.  
 
Multinationella bolags investerings- och lokaliseringsbeslut påverkas av betydligt fler 
faktorer än bolagsskattenivån. De påverkas också i hög utsträckning av tillgången till rätt 
kompetens och inte minst av kostnaden för att anställa personal.  
 
Det betyder givetvis inte att nivån för svensk bolagsskatt bör vara väsentligt högre än i 
våra konkurrentländer. Men sänkt bolagsskatt är inte den allra högst prioriterade 
skattesänkningen för små företag och det är där tillväxten sker. Om regeringen vill gynna 
tillväxt i små företag, som står för den helt dominerande andelen nya jobb är det sänkta 
löneskatter som bör prioriteras. Det är den överlägset tyngsta skattebördan för 
småföretag och nivån på lönekostnader inklusive löneskatter påverkar också var 
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multinationella företag lokaliserar sin verksamhet. Vi efterlyser en bredare analys av 
dessa frågor med beaktande av moderna forskningsresultat.  
 
Nyare forskning visar att sänkta arbetsgivaravgifter har positiva effekter på 
sysselsättningen, inte minst på nyföretagandet (Bennmarker mfl 2008, Working paper 
2008:19 IFAU, Sanandaji 2009, Sju argument för lägre arbetsgivaravgifter, Företagarna 
2010, Hansson bla 2009, Underlagsrapport 12 till Globaliseringsrådets Skatter, 
Entreprenörskap och nyföretagande).  
 
Kostnaden för en sänkning av bolagsskattesatsen med en procentenhet beräknas uppgå 
till 3,55 miljarder kronor. Det framgår inte av förslaget vilken effekt i form av 
sysselsättning en sådan satsning skulle ge. Modern forskning visar att sänkta löneskatter 
skulle öka incitamenten för att anställa särskilt i småföretagen där tillväxt och nya jobb 
är som störst, och till ett ökat nyföretagande.  
 
Enligt statistik från UC AB betalas bolagsskatt av färre än hälften av aktiebolagen, och 
det är inte småföretagen som står för de stora skattebetalningarna. Men alla företag med 
anställda betalar löneskatter.  
 
Eftersom utrymmet för skattesänkningar är mycket begränsat bör prioriteringen vara att 
sänka där effekterna i form av tillväxt blir som högst. Företagarna förordar därför att det 
vore bättre och mer effektivt med en sänkning av den allmänna löneavgiften, som är en 
ren löneskatt, än att sänka bolagsskatten.  
 
Frågan om en motsvarande sänkning med en procentenhet av skatten för 
expansionsfond för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, hänger direkt 
ihop med förslaget om sänkt bolagsskattenivå. Följaktligen förordar vi även i detta fall i 
första hand en sänkning av den allmänna löneavgiften som också betalas av dessa 
företagare.  
 
Småföretagen är mer hjälpta av ett investeraravdrag för investeringar i små bolag och 
sänkta löneskatter än av sänkt bolagsskatt. Avslutningsvis konstaterar vi att oavsett om 
det gäller bolagsskatt eller löneskatter kommer en enstaka sänkning av skattenivån med 
en enda procentenhet inte att förändra företagens beteende på ett märkbart sätt.  
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