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Remissvar till Promemoria Vissa inkomstskatte- och
socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015, ert
diarienummer Fi2014/3347
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket verkar för förbättrad kapitalförsörjning, så att entreprenörskap främjas
och företag startas, växer och utvecklas. Tillväxtverket arbetar även för att det ska vara
enkelt att bli och vara företagare.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverkets yttrande begränsar sig till ett mindre antal synpunkter på en
övergripande nivå.
Under de senaste åren har riksdagen beslutat om ett antal reformer på skatteområdet
innebärande betydande skattelättnader för olika sektorer. I promemorian föreslås att
omfattningen av vissa reformer begränsas, för vissa sker en återgång till tidigare
bestämmelser och vissa reformer berörs inte alls.
Gemensamt för förslagen i promemorian är att konsekvenserna beskrivs på ett
övergripande och summariskt sätt och det är därför inte möjligt att ta ställning till
förslagens konsekvenser. Tillväxtverket konstaterar att det finns få heltäckande
utvärderingar inom området och det vore värdefullt med ökat kunskapsunderlag där
även långsiktiga och strukturella effekter beaktas.
Tillväxtverket bedömer att slopandet av nedsatta socialavgifter för unga kan komma
att få negativa konsekvenser för främst företag i restaurangbranschen och övrig
besöksnäring. Det är branscher i vilka unga, kvinnor och personer med utländsk
bakgrund förhållandevis ofta är verksamma som företagare. Reformeringen av
socialavgifter för personer över 65 år riskerar också att medföra negativa konsekvenser
för äldre småföretagare.
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Jobbskatteavdraget innebär en skattehöjning för personer som tjänar mer än 50 000
kronor per månad med en marginaleffekt på tre procentenheter. Det hade varit
värdefullt om promemorian hade redogjort mera ingående för effekterna. Det är bland
annat viktigt att Sverige har ett skattesystem som gör det möjligt att attrahera
nyckelpersoner från andra länder.
Sammantaget kan man konstatera att förslagen riskerar att påverka företagandets
förutsättningar och företagens konkurrenskraft negativt. När det gäller
skattesystemets begriplighet och tranparens innebär förslagen om socialavgifterna
ökad likformighet och begriplighet. Förslaget om förändringarna i konstruktionen av
jobbskatteavdraget minskar begriplighet och genomskinlighet samt kan komma att
leda till negativa marginaleffekter.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Ärendet har
föredragits av Wilhelm von Seth. I handläggningen har Karin Hallerby, Göran
Lättman, Michael Heuman, Sofie Hedman och Sten Axelsson deltagit.
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