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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Finansdepartementets PM om avskaffande av den
särskilda löneskatten för äldre.
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets
näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att
stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan.
När det gäller det aktuella förslaget om avskaffad särskild löneskatt för äldre är förbundet självfallet
positivt inställt till detta. Detta ställningstagande är mycket enkelt att motivera:
o
o
o

Förslaget ligger helt i linje med den demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen i
Sverige.
Förbundets medlemmar tillhör den kategori vars ekonomiska situation behöver stärkas.
Statistik visar att då skatten infördes sjönk sysselsättningen bland äldre och vi kan således
förvänta oss en positiv effekt av att skatten avskaffas.

Tvärtemot vad som kanske är en vanlig uppfattning så lever och verkar många småföretagare under
förhållandevis knappa omständigheter. Detta har bl a belagts i rapporter som vi nyligen publicerat.
För en sammanfattning följ länken:
https://www.mynewsdesk.com/se/sfr/pressreleases/smaafoeretagare-lika-med-fattigpensionaer2826329.
Det finns således en större andel låginkomsttagare bland företagare än vad som finns inom kategorin
anställda. Inslaget av äldre är stort bland småföretagare, dels beroende på att man fortsätter arbeta
högt upp i åldrarna, men även beroende på att många småföretag startas av äldre. Det finns givetvis
många olika orsaker bakom denna situation, men utan tvivel är låga pensioner en faktor. Att använda
en fix åldersgräns samtidigt som diskussioner förs om att ändra pensionsåldern kommer väl innebära
att reglerna ska ändras i takt med ändrad pensionsålder?
Med andra ord välkomnas den begränsade inkomstförstärkning som blir följden av att särskilda
löneskatten för äldre avskaffas.
Att en svensk grupp befrias från skatten Allmän löneavgift är bra, men fler grupper skulle slippa
denna konkurrenssnedvridande belastning. Det är t.ex. så att utländska företag utan fast driftställe i
Sverige slipper allmän löneavgift och belastas endast med arbetsgivaravgiftens övriga delar. Ge inte
svenska företag sämre konkurrensvillkor än andra, åtminstone inte i Sverige.
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Avslutningsvis vill vi kommentera en detalj när det gäller formuleringar i den aktuella PM. Ett
resonemang förs om vem eller vilka som gynnas av skattesänkningen. Som vi uppfattar det
återspeglar formuleringen ett synsätt att man ska vara tacksam för att inte skatten är högre. Mera i
samklang med hur man tänker i småföretagarvärlden hade varit att säga att vissa blir mindre
belastade skattemässigt än att påstå att de gynnas.
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten Sten Lindgren
varit föredragande.
Med vänlig hälsning
Peter Thörn
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund
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