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Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialavgiftslagen (2000:980), inkomstskattelagen
(1999:1299), socialförsäkringsbalken och skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen innebär bl.a.
att en anställd som ingått ett socialavgiftsavtal med en utländsk arbetsgivare inte längre ska betala
egenavgifter utan i stället fullgöra arbetsgivarens skyldigheter vad avser arbetsgivaravgifter. Den
anställde ska månadsvis redovisa och betala arbetsgivaravgifterna till Skatteverket. Ändringarna är en
EU-anpassning av de svenska reglerna. I promemorian föreslås vidare att egenavgifter ska tas ut på
samtliga avgiftspliktiga inkomster och inte bara på sådana inkomster som ska inkomstbeskattas i
Sverige.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Förslagen innebär att de administrativa kostnaderna för utländska arbetsgivare kommer att öka. Såvitt
Regelrådet kan bedöma leder ett genomförande av förslagen emellertid inte till några onödiga
administrativa kostnader. Regelrådet tillstyrker förslagen.

Konsekvensutredningen

I konsekvensutredningen anges bl.a. att förslagen berör utländska företag och dessa kommer att
behöva se över de socialavgiftsavtal som ingåtts med de anställda. Kostnaden för detta har beräknats
till en engångskostnad om 2 660 000 kr för att se över 10 000 socialavgiftsavtal. Förslaget innebär
också en skyldighet för utländska arbetsgivare att redovisa och betala in socialavgifter i den anställdes
ställe om denne inte fullgör sina skyldigheter. Den administrativa kostnaden hänförlig till detta beräknas
uppgå till 255 500 kr för 400 anställda.
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Konsekvensutredningen innehåller en god beskrivning av bakgrunden till förslagen och de ekonomiska
effekter som förslagen kan medföra för berörda företag. Utredningen uppfyller de krav som följer av i 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 2 maj 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Anna Ryltenius.

Stig von Bahr
Ordförande

Anna Ryltenius
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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