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Så påverkas företag av höstbudgeten  
Idag presenterade regeringen sin höstbudget som bygger på budgetsamarbetet med 
Centerpartiet och Liberalerna enligt det så kallade januariavtalet. Det är första chansen att göra 
överenskommelsen till praktisk politik. Det är inte en budget med stora företagarreformer men 
för småföretagare, där företagets ekonomi och den egna privatekonomin många gånger är 
sammanflätad, presenteras ett antal förslag som är tänkt att gynna företagsklimatet. 

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt 
Förslaget att avskaffa den övre gränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten på 
fem procent, innebär att skatten sänks för dem med en beskattningsbar inkomst 2020 över 
715 400 kronor. Det motsvarar en månadsinkomst på cirka 60 000 kronor. Det kommer då 
framöver bara finnas en gräns för när man börjar betala statlig skatt på 20 procent och den 
kommer för 2020 ligga på 509 300 kronor (ca 42 000 kronor per månad). Ju högre inkomster 
desto större blir effekten av skattesänkningen. För en person med en årsinkomst på 800 000 
kronor blir skatteförändringen drygt 4 000 kronor och för den med en årslön på 1,5 miljoner blir 
skattesänkningen cirka 39 000 kronor. Enligt Finansdepartementet kommer 345 000 personer 
att påverkas av förslaget och den genomsnittliga skattesänkningen hamnar på 17 700 kronor 
per person och år.   

Ytterligare aviserade skattesänkningar 
Regeringen budgeterar 3,48 miljarder för ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande 
inom ramen för den gröna skatteväxlingen som ska träda ikraft 1 januari 2021. Regeringen 
kommer återkomma under 2020 med konkreta förslag. 

Sänkt aktiekapital  
Aktiekapitalet ska sänkas från idag 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

Investeringsstöd för fler hyresbostäder och bostäder för studerande i hela landet. 
Det tillförs ytterligare 600 miljoner för att förbättra förutsättningarna att bygga fler 
hyresbostäder 2020. 

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling  
Detta gör man genom att sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med 
forskning och utveckling i företag, det så kallade FoU-avdraget. Idag har företag rätt att göra en 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna men 10 procent upp till ett tak på 230 000 kronor per 
företag och månad. Planerat att träda i kraft 1 april 2020. Regeringen kommer återkomma med 
utformningen av förslaget och det beräknas kosta 500 miljoner kronor 2020,   
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Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete 
Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Det är en nedsättning av 
arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den nedsatta 
arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per 
månad. Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på 
arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga. 

Nedsättningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas 
bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. 

Aktiv näringspolitik 
Regeringen föreslår att det ska avsättas 100 miljoner kronor årligen mellan 2020–2022 för 
insatser som främjar innovation och stärker svensk konkurrenskraft med koppling till det 
nationella innovationsrådet. Som en del av satsning förstärks också resurserna till Almi med 110 
miljoner kronor för att fortsätta utveckla verksamheten.  
 
Sänkt skatt på drivmedel men dyrare bensin på grund av inflationsuppräkning 
Sänkt skatt på koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel men den årliga 
inflationsuppräkningen ger en nettoskattehöjning på cirka 15 öre per liter bensin.  

Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotarbeten 
För att man ska kunna få ta del av rot-och rutavdrag framöver kommer man införa krav på 
elektronisk betalning (Swish, BankID, kontokort eller inbetalningskort). Föreslås att träda i kraft 
1 januari 2020. 

Elektroniskt arbetsgivarbegrepp införs 
Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av 
arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det är avgörande för om arbetstagaren ska 
beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. 

Stärk investeringsstöd för solceller 
Regeringen ökar investeringsstödet till solceller med 500 miljoner kronor innevarande år och 
ytterligare 300 miljoner 2020. 

Utvecklingstid för anställda införs 
Regeringen föreslår att det införs möjlighet för anställda att utveckla sin kompetens eller 
utveckla ny kompetens. Utvecklingstid, i upp till ett år, ska stärka anställdas position på 
arbetsmarknaden. Tillskottet är på 220 miljoner. 

Bankskatt från och med 2022 
Regeringen har för avsikt att införa en bankskatt på 5 miljarder från och med 2022. Bankskatten 
är ett led i finansieringen av det utökade anslaget till det militära försvaret.  
 

För mer information kontakta: 
Jens Magnusson, 
Privatekonom  
070-210 22 67 
jens.magnusson@seb.se 
 
Américo Fernández, 
Analytiker   
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americo.fernandez@seb.se 
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