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Remissyttrande
Remiss av promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av
arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller
utveckling
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.

Inställning
NSD tillstyrker det remitterade förslaget.

Förslaget i korthet
I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med forskning eller utveckling förstärks ytterligare. Dels genom att det s.k. arbetstidsvillkoret
sänks till minst hälften av arbetstiden från nuvarande tre fjärdedelar av arbetstiden. Dels
genom att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras höjs
från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Detta medför att även taket för
nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller
utveckling höjs i motsvarande mån.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges
efter den 30 juni 2021.

Synpunkter
Sverige har historiskt varit och är alltjämt i flera avseenden en framgångsrik kunskapsnation.
Samtidigt ökar den internationella konkurrensen. Exempelvis tredubblades de globala
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investeringarna i forskning och utveckling (FoU) mellan år 2000 och 2017. 1 Allt fler länder
bedriver i dag forskning av hög kvalitet och konkurrerar om de globala företagens FoUinvesteringar. I kontrast har företagens FoU-investeringar i Sverige, mätt som andel av BNP,
minskat med en tredjedel de senaste 20 åren. 2 Samtidigt är andelen direkt FoU-stöd
oproportionellt stor i Sverige jämfört med det indirekta stödet genom FoU-avdrag. 3 Det
förefaller således finnas utrymme att öka det indirekta stödet genom förstärkt FoU-avdrag,
utan att det innebär en subventionering av FoU som ändå hade genomförts.
Forskning, investeringar och humankapital är tätt sammanlänkade. Kvalificerade
medarbetare är en förutsättning för avancerade verksamheter. Viljan att anstränga sig, ta
högre befattningar och arbeta mer påverkar företagens lönsamhet och omsättning och
därmed möjligheterna att vidareutveckla verksamheten och investera långsiktigt.
Arbetsutbud och drivkrafter till prestationer i Sverige – som möjliggör för företagen att
rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft – är avgörande för nya investeringar och
företagsexpansion. Sveriges höga marginalskatter, inklusive arbetsgivaravgifter och den
allmänna löneavgiften, är ett hinder mot detta.
Förevarande förslag syftar till att stärka redan existerande incitament för privata företag att
bedriva FoU-verksamhet. FoU är centralt för utvecklingen av det svenska näringslivet och
återhämtningen från coronapandemin. Det är således viktigt att företag ges goda
förutsättningar att bedriva FoU på internationellt sett konkurrenskraftiga villkor. NSD
tillstyrker därför förslaget, även om exempelvis en betydande sänkning av marginalskatten
hade varit att föredra.
NSD anser dock att förslaget har bättre möjlighet att uppnå sitt syfte om takbelopp sätts
högre än vad som föreslås samt att en möjlighet till ytterligare 10 procentenheters
nedsättning av arbetsgivaravgiften införs.
I övrigt hänvisar NSD till de synpunkter avseende bl.a. systematiken och behovet av
uppföljning och utvärdering, särskilt då företag upplever kravet på koppling till forskning som
otydligt, som gavs i NSD:s remissyttrande 4 över promemorian Förstärkt nedsättning av
arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019-12-05.
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3 Svensson, R, 2020, Mindre byråkrati ger effektivare FoU-stöd. Ekonomisk Debatt 48(6),
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