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Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om rubricerad promemoria. Nedan 

följer våra synpunkter. 

 

Bakgrund 

I promemorian föreslås ett s.k. ingångsavdrag, som innebär en nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat unga 

som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och vissa nyanlända. Syftet med 

nedsättningen är att minska kostnaderna för att anställa personer ur målgrupperna. 

Den föreslagna nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) ska 

betalas på ersättningar upp till 23 500 kronor per månad och anställd. Arbetsgivaren får med 

ingångsavdraget en nedsättning med som mest cirka 5 000 kronor per månad och anställd. 

En person som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 65 år ska vara godkänd för ingångsavdrag 

om vederbörande är folkbokförd i Sverige sedan minst fem kalenderår (med vissa undantag), 

och under de fem senaste kalenderåren inte haft en sammanlagd ingångsavdragsgrundande 

inkomst överstigande 100 000 kronor eller i inkomstslaget näringsverksamhet haft ett 

överskott överstigande 20 000 kronor.  

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2020. 

 

Om förslagen 

Företagarna är överlag positivt inställda till förslag som sänker kostnaderna för att anställa, i 

synnerhet för mindre företag. Så som ingångsavdraget ska utformas enligt promemorian, där 

det ska gälla per automatik för de grupper som det är riktat till, kommer den administrativa 

bördan för arbetsgivaren att bli förhållandevis låg, vilket vi ser som positivt. 



   

Så som beskrivs i promemorian, finns ett antal olika statliga insatser med syfte att underlätta 

inträde på arbetsmarknaden för dem som i dag står utanför den. Det handlar både om 

skatteområdet (t.ex. andra nedsättningar av arbetsgivaravgifter), särskilda anställningsformer, 

arbetsmarknadspolitiska program och arbetsmarknadsstöd, med mera. Företagarna anser att 

regeringen bör göra en samlad översyn av dessa insatser, i syfte att tydliggöra hur de fungerar 

och utröna hur det är möjligt att effektivisera dem. För arbetsgivare, i synnerhet små företag, 

kan det vara svårt att överblicka vilka insatser som gäller för vem och eventuella 

överlappningar mellan olika system.  

Särskilt ser Företagarna det som problematiskt om ingångsavdraget hamnar i konflikt med 

nedsättningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretagares första anställda (det s.k. växa-

stödet). Så som stödet för nystartsjobb är utformat synes det finnas risk att även det kan 

krocka med ingångsavdraget, i de fall båda insatserna kan vara applicerbara på en person. 

Som IFAU framhåller i sitt remissvar (2020-02-05) finns risk att en stor del av de ungdomar 

som är på väg in på arbetsmarknaden som kan komma att omfattas av ingångsavdraget 

sannolikt skulle ha hittat jobb även utan ingångsavdraget, vilket gör att nettoeffekten blir 

mindre än vad den skulle ha varit om stödet hade riktats tydligare till ungdomar med en svag 

ställning på arbetsmarknaden. Dock anser vi att enkelheten i att avdraget tillämpas 

automatiskt är värdefullt för i synnerhet små företag, genom lägre administrativa kostnader. 

De kostnader för IT-system hos Skatteverket som beräknas i promemorian, såväl initiala 

engångskostnader som löpande drift- och förvaltningskostnader, framstår som höga i 

sammanhanget. Ingen grundligare förklaring till vad som föranleder kostnaderna ges. 

I promemorian föreslås beloppsgränser för hur höga inkomster en person kan ha haft och 

fortfarande vara berättigad till ingångsavdrag. För löneinkomster ska gälla att personen under 

de fem senaste kalenderåren inte har haft en sammanlagd inkomst överstigande 100 000 

kronor. För inkomst av näringsverksamhet föreslås en lägre motsvarande överskottsgräns, 

20 000 kronor. Vi anser att denna åtskillnad är kontraproduktiv sett till promemorians 

avsikter, och att beloppsgränsen även för inkomster av näringsverksamhet ska vara 100 000 

kronor. 
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