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Yttrande över promemorian ”Tillfällig nedsättning av
arbetsgivaravgifter för upp till två anställda”
Ekonomistyrningsverket (ESV) delar regeringens syn på behovet av åtgärder som
underlättar för en återhämtning i ekonomin. ESV avstyrker dock förslaget och
hänvisar till de motiv som angavs i tidigare yttranden då växa-stödet infördes och
senare utvidgades.
ESV har tidigare avstyrkt växa-stödet för den först anställda för enskilda
näringsidkare1, utvidgningen till aktiebolag och handelsbolag2, förlängningen av
stödet till 24 månader3 samt att göra stödet permanent4. De skäl som framfördes då
kvarstår i stor utsträckning med nuvarande förslag. Nedsättningens samhällsekonomiska effektivitet bör utvärderas då utnyttjandegraden framstår som låg i
förhållande till vad som förväntades då det infördes. Vidare anser ESV att
nedsättningen riskerar medföra relativt stora dödviktskostnader, då nedsättningen
ges för anställningar som ändå hade kommit till stånd.
Skattesystemet bör i möjligaste mån vara generellt med så få undantag som
möjligt. Undantag från reglerna leder till ökad komplexitet och minskad
transparens i skattesystemet samtidigt som risken för fel ökar. Undantag från de
generella reglerna leder även till att statens skatteutgifter ökar.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
Datum: 2020-12-09

Underskrift

Föredragande

Clas Olsson

Daniel Stedt

1
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”
3
2019-00196-2 Yttrande över promemorian ”Förläng växa-stöd”
4
2020-00219 Yttrande över promemorian ” Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs
permanenta”
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