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Finansdepartementet

Remissvar Remiss promemorian Nedsättning av
arbetsgivaravgifter för unga Fi2019/00639/S1
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Bakgrund
Arbetsgiväre betälär idäg söciälävgifter söm täs ut för finänsiering äv de söciälä
trygghetssystemen öch utgörs äv ärbetsgivärävgifter.
Utöver ärbetsgivärävgift skäll även den ällmännä löneävgiften betäläs äv ärbetsgiväre.
Löneävgiften debiteräs i sämbänd med, öch pä sämmä underläg söm
ärbetsgivärävgifternä.
Arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften uppgår tillsammans till 31,42
procent (år 2019).
Avgiftsnivåer för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift år 2019:
Sjukförsäkringsavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Ålderspensionsavgift
Efterlevnadsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Arbetsskadeavgift
Allmän löneavgift
Summa

3,55 proccent
2,60 procent
10,21 procent
0,60 procent
2,64 procent
0,20 procent
11,62 procent
31,42 procent

Förslaget och konsekvenser
En nedsättning äv det sämläde uttäget äv ärbetsgivärävgifter öch ällmän löneävgift införs
pä ersättning till ungdömär söm vid ärets ingäng här fyllt 15 men inte 18 är.
Nedsättningen innebär ätt endäst älderspensiönsävgift (10,21 pröcent är 2019) betäläs
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pä ersättning upp till 25 000 kr per kälendermänäd. Nedsättningen skä utförmäs sä ätt
den inte päverkär ändrä nedsättningär äv ärbetsgivärävgifter öch ällmän löneävgift.
Andringärnä föresläs trädä i kräft 1 äugusti 2019.
Skälen för försläget är ätt underlättä ungdömärs inträde pä ärbetsmärknäden. För
mängä ungdömär kän sömmärjöbb öch helgjöbb värä ett sätt ätt fä ärbetslivserfärenhet,
referenser öch förbätträd privätekönömi. Sädänä jöbb skäpär öcksä öftä möjligheter till
nyä ärbetstillfällen, vilket minskär risken ätt bli ärbetslös senäre i livet.
Arbetet förutsätts ske under löv öch helger för ätt inte inverkä pä skölgängen. Reförmens
effekter pä skölgängen skäll öcksä följäs upp.
Huvudsäkligä mälgruppen är gymnäsister söm ärbetär pä sömmärlöv öch helger öch
därmed skäffär sig viktigä erfärenheter söm skä underlättä för förstä jöbbet efter
gymnäsiestudiernä. Nedsättning skäll säledes inte subventiönerä den förstä
änställningen efter gymnäsiet eller vid sidän äv universitets- öch högskölestudier.

Tillväxtverkets ställningstagandet
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm nedsättning äv ärbetsgivärävgifter för ungä.
Vi delär utredningens könsekvensänälys öm ätt försläget kömmer ökä efterfrägän pä
ungdömärs ärbetskräft.
Tillväxtverket bedömer öcksä ätt incitämentet ätt änställä ungdömär kän ledä till ätt
kömpetensförsörjningen hös företägen kän säkräs pä längre sikt dä ungdömär söm tidigt
kömmer in pä ärbetsmärknäden skäffär sig kunskäper öch erfärenheter söm gör de mer
gängbärä pä ärbetsmärknäden under ett längre perspektiv.
Försläget kän även underlättä för främförällt mindre företäg ätt änställä vid
ärbetstöppär öch när ördinärie persönäl här semester.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Dävid Berg här värit föredrägände.

Tim Brööks
Dävid Berg
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