
 

 

Kobeks nyhetsbrev ”En del förslag i höstbudgeten”  2013-09-12 

Hej! 

Regeringen har just presenterat en del förslag till den nya höstbudgeten. 

De här kan beröra dig och ditt företag. 

 

Sänkta egenavgifter 
Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag betalar som bekant 

egenavgifter på det du tjänar i företaget. 

Egenavgifterna är i normalfallet ca 29 procent. Men på inkomster mellan 40.000 kr och 

200.000 kr har du fått en slags rabatt på 5 procentenheter. Vilket minskar dina egenavgifter 

med upp till 10.000 kr. 

Nu vill regeringen höja rabatten till 7,5 procentenheter vilket kan ge dig upp till 15.000 kr i 

minskade egenavgifter per år. 

Rabatten kallas generell nedsättning av egenavgifter. 

Minskat sjuklöneansvar 
Om en av dina anställda blir sjuk så måste du betala sjuklön de första 14 dagarna. En regel 

som inte har varit populär bland de mindre företagen. 

Det finns dock ett tak för hur mycket du behöver betala i sjuklön under ett år. Det kallas för 

Högkostnadsskyddet. 

Regeringen vill se över reglerna för högkostnadsskyddet i syfte att sänka kostnaderna för de 

mindre företagen. 

 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
För att skapa fler jobb för ungdomar vill regeringen sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar 

under 23 år från nuvarande 15,49 procent till 10,21 procent. 

För att delvis finansiera detta höjs arbetsgivaravgiften för 25-åringar från nuvarande 15,49 

procent till fulla 31,42 procent. 

För ungdomar som är 23-24 år ska arbetsgivaravgiften var oförändrat 15,49 procent. 

 

Fler aktiebolag kan slippa revisionsplikten 
Regeringen vill utreda om ännu fler aktiebolag ska kunna slippa revisionsplikten. 

 

Investeringsavdraget skjuts upp 
Den 1 september skulle det nya investeringsavdraget ha införts. Nu är det uppskjutet till den 1 

januari 2014. 

Investeringsavdraget innebär något förenklat att privatpersoner som investerar i ett mindre 

företag kan få ett skatteavdrag. Avdraget minskar skatten med 15 procent av det investerade 

beloppet. Och gäller för investeringar upp till 1,3 miljoner. 

Du slipper lämna kontrolluppgifter en gång i månaden 
Du som har anställda lämnar kontrolluppgifter en gång om året till Skatteverket där du 

berättar hur mycket de anställda tjänat och hur mycket skatt du dragit av. 

Det har funnits ett förslag att kontrolluppgifterna istället ska lämnas en gång i månaden. 

Syftet med förslaget var att Försäkringskassan skulle kunna komma åt personer som jobbar 

trots att de är sjukskrivna. 

Förslaget är nu dessbättre skrotat. 

 


