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Remissyttrande
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och anför följande.
 

Förslaget i korthet
Genom ett ingångsavdrag sänka arbetsgivaravgifterna under en begränsad till för:
• Unga personer, utan högre utbildning eller yrkesutbildning, som inte etablerat sig på arbetsmarknaden.
• Långtidsarbetslösa
• Nyanlända med uppehållstillstånd och skyddsbehov eller personer med anknytning till dessa.
Förslaget skall öka attraktiviteten hos ovanstående grupper och genom lägre kostnad sänka tröskeln för 
anställning. Ingångsbidraget skall också göra det enklare för arbetsgivaren att anställa personer i 
målgrupperna ovan genom mindre krånglig administration. Förslaget sänker arbetsgivaravgiften från dryga 
31 procent ned till 10,2 procent under anställningens två första år på lön upp till 23.500 kr

Synpunkter på förslaget

Företagarförbundet välkomnar initiativ som sänker kostnader för företag att anställa 
Att bereda plats för långtidsarbetslösa och flytta dessa individer från bidragsberoende till självförsörjning ser 
Företagarförbundet som en självklarhet för vilken ansvarstagande regering som helst. Att med sänkta 
arbetsgivaravgifter öka små och medelstora företags möjligheter att anställa är en lika självklar del av 
lösningen. Företagarförbundet anser att alla sänkningar av arbetsgivaravgiften gagnar företagsamheten och 
jobbskapande i Sverige.

Förslaget har även tagit hänsyn till mindre företags administrativa börda och för detta tagit initiativ till att 
förenkla anställningsförfarandet vad det gäller ingångsavdrag i jämförelse med andra stödformer där 
administrationen och omständiga ansökningsformer riskerar att hämma jobbskapande hos dessa grupper.
Dock finns det numera ett antal olika former för stöd och nedsättningar av arbetsgivaravgiften, vilket kan 
vara svårt att överblicka för småföretagare. Företagarförbundet förespråkar en generell sänkning av 
arbetsgivaravgiften, det skulle bidra till ett enkelt system och skapa jobb på en bredare front.

Företagarförbundet tillstyrker förslaget.
Företagarförbundet är en ideell och par5poli5skt obunden organisa5on, som sedan 1936 arbetar för a> göra det bä>re, enklare och tryggare a> 
starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. A> skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i 
samhällsutvecklingen och för 5llväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 5ll våra medlemmar.  
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Övriga synpunkter  
Konsekvensanalysen (kapitel 5) fastställer att en ny skatteutgift införs, men saknar motvikten att kostnader 
för bidrag minskar om reformen lyckas. Företagarförbundet hade i denna och många andra promemorior 
önskat en bättre balanserad bild av konsekvenserna. Med ett tydligare fokus på konsekvenser för företagen.

Med bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson
Ordförande, Företagarförbundet
mailto:mats.assarsson@ff.se
0709-37 41 33    www.ff.se

Företagarförbundet är en ideell och par5poli5skt obunden organisa5on, som sedan 1936 arbetar för a> göra det bä>re, enklare och tryggare a> 
starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. A> skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i 
samhällsutvecklingen och för 5llväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 5ll våra medlemmar.  

Företagarförbundet  Tel: 020-760 761 Org.nr: 802488-8805 
Box 1132, 262 22  Ängelholm E-post: info@ff.se Hemsida: www.ff.se

mailto:info@ff.se
http://www.ff.se
mailto:mats.assarsson@ff.se
http://www.ff.se

