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Remissvar  

Nedsättning av egenavgifter 

Företagarna har fått rubricerade pm på remiss och får anföra följande. 
 
Förslaget innebär i korthet en nedsättning av egenavgifterna genom ett avdrag med 5 procent av 
avgiftsunderlaget, dock högst 10 000 kr per år. Nedsättningen gäller bara för enskilda 
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag och förutsätter att underlaget 
överstiger 40 000 kr. Avdraget beviljas bara personer mellan 26 och 64 år eftersom det finns 
andra nedsättningar för övriga åldersgrupper. Avdraget måste också uppfylla villkoren enligt EUs 
statsstödsregler för s.k. stöd av mindre värde.  
 
Företagarna är generellt sett positiva till den sänkning av kostnaderna som förslaget innebär för 
berörda företagare, även om insatsen borde vara större och omfatta alla företagsformer. Det är 
viktigt att villkoren för företagande förbättras för att fler ska vara beredda att starta och driva 
företag. Det är i de mindre företagen som jobben och tillväxten sker och tröskeln för att starta 
företag behöver sänkas.  
 
I fråga om förslagets utformning är vi dock kritiska till gränsen att underlaget måste överstiga 
40 000 kr. Sverige befinner sig fortfarande mitt i en lågkonjunktur och företagen kämpar med 
både ansträngd likviditet och försämrat resultat. Ett enstaka år med försämrat resultat ska inte 
behöva innebära att företaget helt går miste om detta avdrag. Det skulle också orsaka orättvisa 
marginaleffekter. Företagarna föreslår i stället att det ska räcka om underlaget överstiger 40 000 kr 
antingen för beskattningsåret eller för året före beskattningsåret.  
 
Företagarna konstaterar att förslaget anger att avdraget riskerar att räknas sådant statligt stöd som 
avses i art 87.1 i EG-fördraget och mot denna bakgrund måste hänsyn tas till övriga stöd som 
hänförs till denna kategori. Utan att själva ha möjlighet att bedöma denna fråga vill vi ändå 
framhålla att den föreslagna begränsningen i avdragsrätten endast kan accepteras under 
förutsättning att avdraget rent faktiskt utgör ett sådant stöd som gör detta nödvändigt. Vidare bör 
i sådana fall inte bruttonedsättningen utan endast nettoeffekten av lägre egenavgifter och 
motsvarande högre inkomstskatt för företagaren räknas som stödbelopp.  
 
I förslaget anges att företagaren i självdeklarationen ska lämna uppgift om andra stöd av mindre 
värde och stöd inom jordbruksproduktion eller fiskeri under beskattningsåret och de två 
föregående åren. Som vi framfört ovan är vi inte säkra på att denna uppgiftsskyldighet är 
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nödvändig men i den mån det är så anser Företagarna att uppgifter om andra beviljade stöd 
borde förtryckas i självdeklarationen. Det är i så fall uppgifter som Skatteverket måste stämma av 
och på motsvarande sätt som övriga kontrolluppgifter skulle företagen då bara behöva rätta 
uppgifterna om dessa är felaktiga.   
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