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Yttrande över promemorian Förlängt växa-stöd
Ekonomistyrningsverket (ESV) avstyrker förslaget.
ESV har tidigare avstyrkt växa-stödet för den första anställda för enskilda
näringsidkare1 och utvidgningen till aktiebolag och handelsbolag.2 De skäl som
framfördes då kvarstår med nuvarande förslag. ESV anser att det finns en risk att
nedsättningen fortsatt innebär dödviktskostnader, att nedsättningen ges för
anställningar som ända hade kommit till stånd även utan nedsättningen. Risken för
stora dödviktskostnader på grund av stödet har minskat, men inte på grund av
förslaget i promemorian, utan för att växa-stödet har använts i avsevärt lägre grad
än vad som bedömdes vid införandet. Det kan finnas skäl till att utvärdera stödet
utifrån vilka som anställts på grund av stödet innan det ändras igen.
ESV anser att skattesystemet i möjligaste mån bör vara generellt med så få undantag som möjligt. Skattesystemet bör även vara förutsägbart med så få tidsbegränsade ändringar som möjligt. Växa-stödet innehåller flera detaljerade krav om bl.a.
tidpunkter, tidsgränser och belopp vilket leder till ökad komplexitet och minskad
transparens i skattesystemet samtidigt som risken för fel ökar. Dessutom är reglerna för växa-stödet tillfälliga och gäller endast fram till 2021. Växa-stödet
infördes 2017 och ändrades 2018 och föreslås nu ändras igen. Det minskar
förutsägbarheten och gör stödet svårare att förstå.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Peter Höglund har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
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3.4-283/2016 Yttrande över promemorian ”Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda
näringsidkare”
2
3.4-303/2017 Yttrande över promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda–sänkta arbetsgivaravgifter för
aktiebolag och handelsbolag
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