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Sammanfattning av promemorian
Vissa inkomstskatte- och
socialavgiftsfrågor inför
budgetpropositionen för 2015

Regeringen avser att i propositionen Vårändringsbudget för 2015 föreslå vissa
förändringar på inkomstskatte- och socialavgiftsområdet. En promemoria med förslag
togs fram inom Finansdepartementet inför
budgetpropositionen 2015. Promemorian har
remitterats.
Följande förslag i den promemorian är
aktuella i propositionen Vårändringsbudget för
2015.
–

Slopad nedsättning av socialavgifterna för
unga

–

Slopad skattereduktion för läxhjälp
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Lagförslagen i promemorian i aktuella delar

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.
3 §1
Allmän löneavgift tas ut med 9,88 procent av underlaget och tillfaller staten.
För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år
tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet
och anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelsen i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt
1 § som betalas ut före den 1 januari 2016. På lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under
2015 ska dock vid tillämpningen av bestämmelsen i 3 § löneavgiften tas ut med fem åttondelar i
stället för en fjärdedel av procenttalet.
3. Bestämmelsen i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs
före den 1 januari 2016. På inkomst enligt 2 § som uppbärs under 2015 ska dock vid tillämpningen av
bestämmelsen i 3 § löneavgiften tas ut med fem åttondelar i stället för en fjärdedel av procenttalet.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela
beskattningsåret.

1 Senaste lydelse 2012:756.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att […] 67 kap. […] 13 § […] inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

67 kap.
13 §2
Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i
nära anslutning till bostaden.
6. Barnpassning som utförs i eller i nära
6. Barnpassning som inte mer än i ringa
anslutning till bostaden samt lämning och
omfattning innefattar hjälp med läxor och annat
hämtning till och från förskola, skola,
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning
fritidsaktiviteter eller liknande.
till bostaden samt lämning och hämtning till och
från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande.
7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i
nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller
andra liknande enklare ärenden.
8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till
elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och
18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800)
när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till
bostaden.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i […] 67 kap. […] 13 § […] i den nya lydelsen tillämpas första gången för
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2014.
[…]

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2012:829.
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Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)
dels att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 29 § och 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse.
2 kap.
29 §1
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling.
Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpMed avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte avses sådan ersättning
ning av första stycket inte avses sådan ersättning
på vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 §.
på vilken avgifter ska betalas enligt 27 §.
3 kap.
18 §2
Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst
med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften
enligt 13 §.
Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet
överstiger 40 000 kronor, och
3. om den avgiftsskyldige vid ingången av
3. om den avgiftsskyldige vid ingången av
beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och
beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara
inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt
ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.
16 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 och 29 §§ i den äldre lydelsen och den upphävda bestämmelsen i
2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen
tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2015. På ersättning som betalas ut under 2015 ska
dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem åttondelar i stället för
en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.
3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 och 18 §§ i den äldre lydelsen och den upphävda bestämmelsen i
3 kap. 15 a § tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen
tillämpas även på inkomst som uppbärs under 2015. På inkomst som uppbärs under 2015 ska dock vid
tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem åttondelar i stället för en
fjärdedel av de övriga egenavgifterna betalas.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive efter utgången av 2015 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela
beskattningsåret.

1 Senaste lydelse 2013:961.
2 Senaste lydelse 2013:1013.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980)
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)1
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §2

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften
Vid beräkning av den allmänna löneavgiften
och arbetsgivaravgifterna ska från summan av
och arbetsgivaravgifterna ska från summan av
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som
arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap.
avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § social28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som
avgiftslagen (2000:980), får avdraget inte medavdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 §
föra att dessa avgifter understiger ålderspensocialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att
sionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Samdessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften
manlagt får avdrag göras med högst 7 100 kroenligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får
nor. Avdraget ska i första hand göras från den
avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget
allmänna löneavgiften.
ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan
avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.
Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma
koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i
ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av
moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
31 december 2014.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
2 Senaste lydelse 2013:964.
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Förteckning över
remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över promemorian
kommit in från Kammarrätten i Stockholm,
Förvaltningsrätten i Linköping, Domstolsverket,
Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten,
Arbetsgivarverket, Statskontoret, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, Statens skolverk,
Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU), Aktiespararna, Fondbolagens förening, Fria Företagare, Företagarna,
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
(LSU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
Svensk Handel, MyAcademy Sweden AB,
Näringslivets Regelnämnd, Riksförbundet Gode
män och Förvaltare, Svensk Försäkring, Svenska
Bankföreningen,
Svenska
Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges
Akademikers Centralorganisation (SACO),
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund,
Tjänstemännens Centralorganisation och Visita
– Svensk besöksnäring. Ett gemensamt yttrande
har kommit in från Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärers Riksförbund,
Svenska
Kommunalpensionärers Förbund,
Sveriges Pensionärsförbund och Riksförbundet
Pensionärsgemenskap.
Yttranden har även kommit in från
Akademikerförbundet
SSR,
Bemanningsföretagen, Almega, Näringslivets skattedelegation, Konjunkturinstitutet, Svensk Industriförening (Sinf), Proffice AB, Veteranpoolen AB
och Gabriel Thulin.
Följande remissinstanser har inte svarat eller
angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Riksrevisionen, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor och Regelrådet.
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Lagrådets yttrande i aktuella delar

Utdrag ur
2014–11-05

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg
samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta
Bäcklund.
Inhämtande av Lagrådets yttrande över
lagförslag i Budgetpropositionen för 2015
Riksdagens finansutskott har den 24 oktober
2014 beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
följande lagförslag i Budgetpropositionen för
2015 (proposition 2014/15:1 Förslag till statens
budget, finansplan och skattefrågor).
[…]
2. Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift.
3. Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) såvitt avser 42 kap. 6 §,
67 kap. 7, 8 och 13 §§.
4. Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) såvitt avser 2 kap. 28 §, 2 kap.
29 §, 3 kap. 15a § och 3 kap. 18 §.
5. Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän
löneavgift
och
socialavgiftslagen
(2000:980).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
rättssakkunniga Johanna Mihaic och Robert
Sand, kanslirådet Peter Österberg samt departementssekreteraren Maria Doeser, alla från
Finansdepartementet. Närvarande vid föredragningen har varit assessorerna Lars Widlund och
Olof Åkerrén från riksdagens finans- respektive
skatteutskott.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen
[…]
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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