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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-12 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg 

samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta  

arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 1 juni 2017 har regeringen  

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild  

beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren  

2017–2021. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Henrik Hasslemark, biträdd av departementssekreteraren  

Anna Döös. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

4 § 

 

I lagrådsremissen föreslås att tillämpningsområdet för reglerna om 

sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer 

en första person (växa-stöd) utvidgas till att också omfatta aktiebolag 
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och handelsbolag som anställer en första person. Växa-stödet inne-

bär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen 

(2000:980) ska betalas på den ersättning som utges till den först an-

ställda. En förutsättning för att växa-stödet ska utgå är att företaget 

uppfyller förutsättningarna för att anses vara ett enmansföretag i 4 §. 

Med enmansföretag avsågs ursprungligen enskilda näringsidkare 

som inte var skyldiga att betala socialavgifter på ersättning till arbets-

tagare enligt socialavgiftslagen. I remissen föreslås att med enmans-

företag även ska avses vissa aktiebolag och handelsbolag som inte 

har anställda. Aktiebolag kan dock ha en anställd delägare. Det är 

olyckligt att använda ett väl inarbetat begrepp, enmansföretag, med 

en annan betydelse än termen har fått i ett väl inarbetat normalt 

språkbruk. Lagrådet anser därför att de företag som ska omfattas av 

stödet därför inte längre bör benämnas enmansföretag. Någon sär-

skild benämning torde inte behövas här. 

 

Enligt första stycket punkt 1 krävs för enskilda näringsidkare att den 

bedrivna näringsverksamheten är aktiv. Samma krav ställs i punkt 3 

för handelsbolag. Något sådant motsvarande krav på aktiebolag, 

som t.ex. att aktiebolaget bedriver rörelse, ställs inte. Någon förkla-

ring till denna olikbehandling finns inte i remissen. Frågan bör bely-

sas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

6 §  

 

I paragrafen anges när växa-stöd inte ska utgå. I remissen föreslås 

en ny punkt 2 a i första stycket som ska gälla för aktiebolag och  

handelsbolag. Växa-stödet ges inte om anställningen avser en  

person som sedan den 1 januari 2017 är eller har varit anställd i en 

annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har 

bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till en fysisk 

person som, direkt eller indirekt, äger del i enmansföretaget.  
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I 7 a § anges att företag i intressegemenskap ska ses som en enda 

arbetsgivare vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag. Med 

företag i intressegemenskap avses två företag som står under i  

huvudsak gemensam ledning.   

 

Det framgår inte av remissen hur bestämmelserna i paragraferna 

förhåller sig till varandra. Det förefaller som utformningen av be-

stämmelserna medför en viss dubbelreglering. Vilket syfte bestäm-

melserna har och vad de avser att reglera måste utvecklas vidare 

under den fortsatta beredningen. 

 

 

 

 


