
KOBEKS NYHETSBREV   ” Att anställa personal”  

2018-03-13 

Hej!  

 

För att uppmuntra dig som har mindre företag att anställa personal finns det 

sedan årsskiftet en rabatt på arbetsgivaravgiften för den första personen du 

anställer i firman. 

  

Rabatten har sedan tidigare funnits för enskilda firmor och nu gäller den 

även handelsbolag och aktiebolag. 

  

Mer exakt  

  

Eller för att vara exakt. Den gäller för: 

  

Handelsbolag med två delägare. 

Aktiebolag utan anställda. 

Aktiebolag med en anställd som är delägare eller närstående till delägare. 

  

Rabatten  

  

Under de första tolv månaderna av anställning behöver du bara betala 10,21 

procent i arbetsgivaravgifter. Om din anställde är född 1937 eller tidigare 

betalar du inga avgifter alls. 

  

Växa-stöd  

  

Rabatten kallas Växa-stöd. 

  

Många villkor  

  

Som vanligt finns det en hel del villkor. 

  

Från 1 mars 2017 

  

Du kan få rabatten för anställningar som börjar 1 mars 2017 eller senare. 

Men själva rabatten började gälla 1 januari 2018. Och den ska gälla till 31 

december 2021. 

  

Löner upp till 25.000 kronor  

  

Du får bara rabatten på arbetsgivaravgiften på löner upp till 

25 000 kr i månaden. På löner över det betalar du fulla avgifter. 

  

Inga andra löner  

  

Du får inte ha betalat lön till någon efter 31 december 2016. Löner upp till 

5.000 kronor till samma person är dock undantagna. Löner till en delägare i 

aktiebolaget eller en närstående till delägare är också undantagna. 

  

Minst tre månader  

  

Anställningen måste vara minst tre månader i följd. 

 

 

  



Minst 20 timmar i veckan  

  

Och den måste vara minst 20 timmar i veckan. 

  

Inte delägare  

  

Du kan inte få rabatten för lön till delägare i företaget. 

  

Eller närstående  

  

Du kan inte heller få rabatten för lön till någon av delägares närstående. 

  

De här är närstående  

  

Maka eller make, föräldrar far- och morföräldrar barn, barnbarn osv och 

deras makar. 

  

Syskon och deras makar, barn, barnbarn osv. 

Som barn räknas även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn. 

  

Makar är personer som är gifta, eller sambor som har eller har haft barn 

ihop. Och sambor som tidigare varit gifta. 

  

Inte för anställda från närstående företag  

  

Du kan inte få rabatten för personer som under 2017 eller senare varit 

anställd i ett närstående företag. Vilket är ett företag som du eller 

närstående direkt eller indirekt kontrollerar. 

  

Bara i ett företag  

  

Om du har flera företag i så kan du bara få rabatten i ett av företagen. 

  

EU-regler  

  

Växa-stödet är ett så kallat stöd av mindre betydelse i EU-sammanhang. 

Vilket innebär att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. 

  

Därför måste du i rutan ”Upplysningar” på arbetsgivardeklarationen redovisa 

vilka andra stöd du fått under de tre senaste beskattningsåren. 

  

Om du inte fått något stöd skriver du helt enkelt det i upplysningsrutan. 

  

Skatteverket bestämmer om du ska få rabatten  

  

Efter att du lämnat ovanstående upplysningar kommer Skatteverket att fatta 

beslut om du ska få rabatten eller inte. 

 

 

 

 

 


