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LOs yttrande över promemorian ”Nedsättning
av egenavgifter”
Sammanfattning av förslaget
Vid beräkning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är delägare i handelsbolag ska göras avdrag med 5 procent av
avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst
10 000 kronor per år. Den avgiftsskyldiga ska vid årets ingång ha fyllt 26
men inte 65 år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
Syftet med förslaget är att göra det mer attraktivt att driva eget företag. Det
hävdas också att förslaget skulle kunna leda till högre överlevnad bland de
små företagen och därmed dämpa fallet i sysselsättningen till följd av
krisen.
Kostnaderna för de offentliga finanserna är beräknade till 1,4 miljarder
kronor. Förslaget innebär också ökade kostnader för Skatteverket.
Skatteverkets anslag föreslås öka med 40 miljoner kronor för att hantera
ökade administrativa kostnader till följd av förslaget.

LOs ståndpunkter
LO anser att syftet med skatteuppbörden framförallt är att finansiera den
offentliga sektorns åtaganden. Det är svårt att kombinera detta med andra
mål för skattepolitiken, som till exempel sysselsättningsmål. LO anser
därför att skatteförslag som syftar till andra mål än en effektiv finansiering
bör vara väl motiverade och väl konstruerade. I sin nuvarande form
uppfyller förslaget inte dessa kriterier.
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Huvudsyftet med förslaget sägs vara att uppmuntra till eget företagande. LO
kan inte se varför nivån på det egna företagandet skulle vara ett mål för
politiken. Det är därför anmärkningsvärt att promemorian inte redogör för
några egentliga skäl till varför eget företagande skulle vara att föredra
framför andra verksamhets- eller anställningsformer. För att minska de
administrativa kostnaderna av förslaget undantas mindre företag som
bedrivs i aktiebolagsform från nedsättningen och missgynnas därför. LO
anser principiellt att skatteskalorna i så liten utsträckning som möjligt ska
medverka till att en viss produktion, företagsform eller anställningsform blir
mer lönsam än någon annan.
Vidare motiveras förslaget med att det skulle kunna bidra till ökad
sysselsättning. Förslaget innehåller tyvärr inget försök till skattning av hur
stora dessa sysselsättningseffekter kan tänkas bli. Enligt Finanspolitiska
rådets rapport 2009 finns det inga vetenskapliga belägg för att lägre
arbetsgivaravgifter leder till långsiktigt högre sysselsättning. Denna slutsats
gäller sannolikt även för en nedsättning av egenavgifterna.
LO anser att förslaget bör avvisas. Förslaget skulle innebära att
skattesystemet blir än krångligare och mindre enhetligt. Motiven bakom
förslaget är antingen oklara eller riskerar att inte uppnås. Dessutom är
konstruktionen sådan att den snedvrider konkurrensen till vissa mindre
företagares nackdel. Den nuvarande principlösheten i skattepolitiken
riskerar att skada skattesystemets legitimitet och visar på behovet av en
övergripande översyn av skattesystemet.
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