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Remissyttrande 
 
Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda  
– sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag 
 
 
Företagarförbundet Fria Företagare har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och anför 
följande. 
 
 
Sammanfattning 
Företagarförbundet Fria Företagare delar inställningen att det finns en potential i att stimulera enmansföretag att 
anställa sin första arbetstagare och att en avsevärd tröskel finns att finna i kostnaden. Den andra tröskeln ligger i 
administrationen kring att anställa och att ha anställda. Vi välkomnar åtgärder som kan underlätta för dessa 
företagare att anställa och därmed utveckla företaget. I sin helhet gillas förslaget och vår bedömning är att det 
kommer att stimulera jobbskapande, välfärd och företagsamhet i Sverige. Nedan lämnas dock några synpunkter 
på ytterligare justeringar i förslaget.  
 
 
Synpunkter på delar av förslaget 
 
 
4.3.2 Tak för nedsättning 
 När förslaget om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt för 
enmansföretag som anställer en person infördes 1 juni 2006 bestämdes ett tak på ersättning till den anställde om 
25 000 kr för vilken nedsättningen skall gälla. På lönesumma som överstiger detta belopp ska nedsättning inte ske. 
Det undrar oss varför detta belopp är statiskt över tid och inte justeras inflationsmässigt? Med inflationsjustering 
borde beloppet sättas till 28 125 kr för året 2017. Och därefter justeras efter inflation årligen. 
 
 
4.1.2 Tröskeleffekt 
Vi ser gillande på att förslaget aktivt söker undvika en återhållande effekt av anställningar genom att reglerna skall 
kunna tillämpas på anställningar efter 1 april 2017.  
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4.3.1 Definition av närstående 

Vi saknar en definition av närstående i förslaget. Vid ett försök att finna en definition på: 

Wikipedia:  
”Närstående kallas medlem i familj och andra nära anhöriga, det vill 
säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn och barnbarn. Närståendebegreppet är inte 
enhetligt definierat, utan beror på sammanhanget” 

Skatteverket.se 
”I den s.k. närståendekretsen ingår följande personer: far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, 
syskon, syskons make och barn. Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även 
personer som ingått registrerat partnerskap. Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som 
har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person 
kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor.” 
 
Detta skapar en onödig öppning för tolkningar för företagaren och myndigheten vilket torde kunna undvikas med 
en tydligare definition i förslaget. 
 
 
5.3 Regelkrångel 
Vi ser med glädje att en konsekvensanalys genomförts bl.a. avseende den för egenföretagarens andra stora tröskel. 
Regelkrångel och administration kring anställning och anställda. Ett nedsättningen kan ske så enkelt som möjligt 
och i förslaget med endast två mindre insatser per månad för företagaren är bra. Dock är vi inte eniga i att 
kostnaden för administrationen stannar vid 20+20 kr per månad. Tidsåtgången för en enmansföretagare att 
administrera är väsentligt längre än för en i exemplet ekonomiassistent som arbetar dagligen med administration.  
 
 
Slutligen 
Egenföretagare är viktiga jobbskapare och genom stimulans kan takten på jobbskapande till gynnande för svensk 
företagsamhet tillika välfärd ökas. Förslaget är således bra och bör genomföras med ovanstående justeringar.  
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, 
enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll 
samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 
till våra medlemmar.  


