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Bakgrund och sammanfattning av förslaget 

 

Förslagen i Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för 

aktiebolag och handelsbolag (Fi2017/01270/S1) syftar till att utöka innebörden av regelverket 

för Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare 

till att även omfatta aktie- och handelsbolag utöver enskilda firmor. 

 

I skrivelsen framgår följande: ”Enligt förslaget ska definitionen av enmansföretag utvidgas till 

att också omfatta aktiebolag och handelsbolag. Även dessa ska således kunna få nedsättning 

av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt när de anställer en första 

person. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen ska 

betalas på den ersättning som utges till den först anställde”.  

 

Den nedsättningsberättigade anställningen ska på samma sätt som enligt nu gällande regler 

om växa-städ omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Den 

gäller till den del ersättning till den nyanställde inte överstiger 25 000 per månad och under 

högst tolv månader. Reglerna ska vara temporära och tillämpas på ersättningar som utges till 

och med den 31 december 2021. 

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. De ska tillämpas på ersättningar som 

betalas ut efter ikraftträdandet och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 april 

2017. 
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Unionens kommentar 

 

Unionen tillstyrker förslaget om att utvidga begreppet enmansbolag när det gäller nedsättning 

av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt vid första anställning till att 

även innefatta aktiebolag och handelsbolag.  

 

Under nuvarande förhållanden är det för en egenföretagare betydligt tryggare att anställa via 

aktiebolag än via enskild näringsidkare. Genom att anställda via ett aktiebolag kan 

enmansföretagaren minska risken för personliga problem om bolaget får finansiella problem. 

Detta är särskilt viktigt vid den första anställningen eftersom det är den svåraste på grund av 

sårbarhet vid finansiella problem, till exempel om företaget tappar kunder. Således är det 

centralt att även aktiebolag och handelsbolag inkluderas i förslaget. Ursprungsförslaget 

skapade skadliga incitament för egenföretagare att anställa som enskild firma snarare än som 

aktiebolag. Därför välkomnar Unionen regeringens besked att utvidga regelverket till att 

omfatta fler företagsformer. 

 

Med det sagt finns det i promemorian på flera håll en bristande och alltför grund 

konsekvensanalys. Unionen saknar en mer omfattande analys när det gäller vilka 

sysselsättningseffekter regelverket kommer att få. Aktiebolag är en förutsättning för att bolag 

ska kunna fortsätta att växa och har potential att ge goda sysselsättningseffekter, men 

erfarenheterna av liknande nedsättningar visar på förhållandevis dämpade 

sysselsättningseffekter. Förslaget är ett så kallat marginellt sysselsättningsstöd, och i 

promemorian går det att läsa att ”mycket talar för att marginella sysselsättningsstöd är mer 

kostandseffektiva än generella nedsättningar av socialavgifterna”. Det är dock oklart hur 

författarna har kommit fram till slutsatsen. Likaså är det otydligt hur författarna har kommit 

fram till att effekten efter 2021 bedöms vara begränsad och att en viss permanent effekt kan 

uppstå.   

 

Vidare underskattas den administrativa bördan på företagen i promemorian. I uträkningarna 

antas det att det tar fem minuter att genomföra den extra uppgiften i arbetesgivardeklarationen 

genom att enmansföretaget har tillgång till en ekonomiassistent (s. 28). Men de flesta 

enmansföretag genomför sin egen redovisning och skattedeklaration och många saknar 

detaljerad kunskap om skatteregelverket.  Därmed kommer den administrativa bördan bli 

betydligt större än vad promemorian antyder. Det kommer också att leda till att en del företag 

som är kvalificerade för att ta del av åtgärderna inte kommer att ta göra det. Därför är det 

viktigt att regelverket utformas så enkelt så möjligt för enmansföretagarna och att det sker 

tydlig information till de som omfattas av förslaget. 
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Unionen ställer sig också frågande till varför inte ekonomiska föreningar är inkluderade i 

förslaget. En ekonomisk förening kräver visserligen tre medlemmar, men promemorian 

föreslår att handelsbolag ska inkluderas, som kräver två ägare.  

 

Trots problemen löser utvidgningen den största invändningen mot det ursprungliga förslaget: 

att det inte omfattade aktiebolag. Därför tillstyrker Unionen förslaget.  

 

 
 

Martin Linder 

Förbundsordförande, Unionen 


