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LOs yttrande över promemorian Förlängt växastöd
Sammanfattning av LOs synpunkter
 LO menar att man kan vänta sig att nedsättningen av socialavgifterna
har begränsad effekt på enmansföretagares anställningsbeslut.
 LO avvisar därmed förslaget om förlängt växa-stöd för den först
anställda.
 LO vill lyfta principen att skatter är ämnade för att finansiera
välfärden och därmed inte bör användas i syfte att försöka skapa
sysselsättning.
 LO menar att skattesystemet behöver ses över i sin helhet.
LOs yttrande
Inför införandet av en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för
enmansföretag som anställer en person (2006) anförde LO att
skattesystemets huvudsakliga syfte är att finansiera välfärden och att när det
gäller målet att främja en ökad sysselsättning kan skatter inte vara det
huvudsakliga medlet. LO ansåg då att förslaget var svagt underbyggt, både
när det gäller behov och effekter.
Förslaget om att återinföra detta stöd i form av ett tillfälligt växa-stöd för
enskilda näringsidkare som anställer en första person avvisades även det av
LO på samma grunder. Utvärderingar av tidigare nedsättningar av
socialavgifterna visar generellt på begränsade sysselsättningseffekter i
förhållande till kostnaden. Man kan därmed vänta sig att nedsättningen av
socialavgifterna har begränsad effekt på enmansföretagares
anställningsbeslut. Som motiv till växa-stöd anförs dock att det kan liknas
vid ett marginellt sysselsättningsstöd, dvs riktar sig enbart till nyanställning,
vilket kan göra det mer effektivt än generella nedsättningar av
arbetsgivaravgiften. Samtidigt finns inte tillgång till data på vilka företag
som erhållit växa-stödet under 2017 och 2018 och inte heller några uppgifter
om vilka som anställts till följd av reformen. Utan detta underlag och en
utvärdering av effekter av reformen så här långt anser LO inte att det är
aktuellt att utöka den.
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Omkring 65 procent av de enskilda näringsidkarna utan anställda, samt
ägarna till handelsbolag är män. 74 procent av ägarna till fåmansbolag är
män. Det finns därmed en risk att växa-stödet är mer gynnsamt för män än
för kvinnor. Men, som påpekats, saknas underlag för att veta vilka företag
och anställda som omfattas.
Det finns behov av att öka sysselsättningen generellt och att minska
arbetslösheten, särskilt i vissa grupper. Däremot är det svårt att se varför att
det är viktigare att öka sysselsättningen i enmansföretag än inom andra
företagsformer. De pengar som används i dessa stödformer i dag kan
sannolikt användas till att främja en ökad sysselsättning på ett mer effektivt
sätt.
LO ser därmed ingen anledning att utöka detta stöd till att omfatta längre tid
och avvisar förslaget i promemorian.
Översyn av skattesystemet
Skatter är till för att finansiera den gemensamma välfärden och övriga
samhällsfunktioner. De centrala krav som bör ställas på skattesystemet är att
skatterna bidrar till långsiktigt hållbar finansiering samt fördelningspolitisk
rättvisa. Ekonomisk effektivitet samt miljöeffekter bör tas i beaktande vid
skattesystemets utformning. För att uppnå dessa krav måste skattefrågor
behandlas samlat och inte enskilt. LO har därför vid upprepade tillfällen
framfört att det finns behov av en större skatteöversyn där principerna om
likformighet och rättvisa bör värnas.
Med vänlig hälsning
Landsorganisationen i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson

Åsa-Pia Järliden Bergström
Handläggare

