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Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med forskning eller utveckling
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här
följer våra synpunkter.

Kort om förslaget
I promemorian föreslås att den befintliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer
som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) utökas. Arbetstidsvillkoret sänks från minst
tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden. Det högsta sammanlagda avdraget från
arbetsgivaravgifterna hos arbetsgivaren höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per
månad. Taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs med motsvarande.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Företagarnas inställning
Företagarna tillstyrker förslaget i de flesta delar. Även om det av konsekvensanalysen framgår
att det var ett mycket litet antal av alla företag som ansökte om nedsättningen 2019 som hade
underlag som översteg avdragstaket (16 av ca 2 600), konstateras också att det sannolikt är fler
företag än så som påverkas.
Närmare nio av tio företag (87 procent) som tog del av nedsättningen 2019 var mikro- och
småföretag (0-49 anställda). Enligt promemorian påverkas mindre företag främst av
sänkningen av arbetstidsvillkoret, men enligt Företagarna kan det inte uteslutas att
förändringen av avdragstaket också kan gynna forskningsintensiva småföretag på marginalen,
särskilt vad gäller kostnaden för nyckelpersoner.
Företagarna noterar att promemorian lägger tonvikt vid att det är angeläget att den utökade
nedsättningen och sänkningen av arbetstidsvillkoret börjar gälla så snart som möjligt. Med
tanke på detta bör ikraftträdandet läggas till den 1 april 2021, i stället för det föreslagna 1 juli.

Ytterligare om beskattning av forskning och innovationer
Nylig forskning har visat på fördelarna för staten att rikta främjande insatser för ökade FoUinvesteringar genom skatteavdrag snarare än genom direktfinansiering.1 Det kan tala för
ytterligare reformer i samma riktning som promemorians förslag, men med ännu tydligare
småföretagsfokus.
Samtidigt har allt fler länder i EU s.k. patent box-/innovation box-system, för lägre beskattning
av bolags överskott från immateriella tillgångar.2 Främst handlar det om att attrahera
investeringar, och med de senaste reglerna (modified nexus approach) ur OECD:s BEPS-projekt
kräver systemet att intäkterna relateras till bolagets FoU-investeringar i samma land.
Sverige har hittills avvisat patent box, och i stället valt FoU-avdraget som väg för att stimulera
investeringar. En viktig skillnad är förstås att FoU-avdraget riktar sig mot kostnaderna och
patent box mot överskottet. FoU-avdraget används både av små och stora företag och den
aviserade utökningen är, som sagt, välkommen. Samtidigt finns risk att Sverige hamnar på
efterkälken om ett stort antal viktiga konkurrentländer har patent box-system, eftersom det
påverkar var investeringar görs. Regeringen bör därför följa utvecklingen av patent box-system
i EU/EES och hur den påverkar det svenska näringslivets konkurrenskraft på området.
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Se t.ex. Svensson, ”Flytta FoU-stödet från större till mindre företag”, Ny Teknik 2019-12-06
2019 hade ett femtontal länder i Europa sådana system; se översikt på https://taxfoundation.org/patent-boxregimes-europe-2019/
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