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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Finansdepartementets promemoria
Förstärkt nedsättning av egenavgifter
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att förslaget inte bedöms påverka företagens
administrativa kostnader.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
I promemorian föreslås ändringar i socialavgiftslagen (2000:980). Förslaget innebär att nedsättningen
av egenavgifterna förstärks. Det föreslås att avdraget vid beräkningen av egenavgifter höjs från 5
procent till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avgiftsunderlaget höjs från 5 000 kr till
15 000 kr per år. Vidare föreslås att avdraget inte får medföra att egenavgifterna understiger
ålderspensionsavgiften. Syftet med förslaget är att förbättra de mindre företagens förutsättningar för
utveckling och tillväxt.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt promemorian kommer ett genomförande av förslaget inte att påverka företagens administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Av remissen framgår att nedsättningen av egenavgifterna förväntas beröra omkring 180 000 enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. De offentligfinansiella kostnaderna
för nedsättningen av egenavgifterna beräknas varaktigt uppgå till 445 miljoner kronor årligen.
Av de nämnda berörda enskilda näringsidkarna och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
förväntas cirka 86 000 få maximal nedsättning. Egenavgifterna utgör en stor kostnad för många
enskilda näringsidkare. Enligt remissen leder sänkta egenavgifter till en ökning av den enskilde
näringsidkarens disponibla inkomst vilket framför allt kan bidra till ökad likviditet hos företagen. Vidare
förväntas en förstärkt nedsättning av egenavgifter främst gynna mindre företag och kan dessutom göra
det mer attraktivt att driva ett eget företag och därmed leda till att nya företag etableras på marknaden.
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Mot bakgrund av det nu anförda finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som
följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 18 september 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Katarina Garinder.
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