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Sammanfattning
I regeringens utredning om nystartszoner studeras utländska nystartzoner (Frankrike, Storbritannien
och USA) och slutsatsen är att insatserna bidragit med kortsiktiga positiva effekter på företagsetableringar och sysselsättning. Den ökade sysselsättningen har dock orsakat undanträngningseffekter i
kringliggande områden och någon effekt på arbetslösheten kan inte ses bland boende i dessa områden.1

Utformning
I regeringens förslag ska nystartszoner utgöras av ett eller flera SAMS-områden (Small Area Market
Statistics) som tillsammans har 4 000 invånare eller fler och där följande (2009 års statistik) gäller
beträffande den del av befolkningen som är 20-64 år.
 Andel sysselsatta understiger 44,5 procent
 Andel som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger 6,8 procent
 Andel utan gymnasieexamen överstiger 31,3 procent
Tillväxtverket beslutar enligt förslaget utifrån dessa kriterier, som anges i lag, vilka områden som
utgör nystartszoner. Sådana beslut fattas var femte år och kan inte överklagas.2
Geografisk utformning
Enligt utredningen ska zonerna tydligt avgränsas och det ska på ett enkelt sätt gå att mäta om zonerna uppfyller de objektivt kriterierna. Ett SAMS-område är utformat av SCB och det finns ca 9 200
områden.3
Företag som omfattas
I utredningen föreslås att de företag som ska omfattas av skattelättnaderna är sådana som kallas små
– och mikroföretag. Ett mikroföretag ska sysselsätta färre än 10 personer och omsättning eller balansomslutning får inte överstiga två miljoner euro per år. Små företag ska enligt definitionen sysselsätta färre än 50 personer och dess omsättning eller balansomslutning får inte överstiga 10 miljoner
euro per år.4
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Krav på företag
I utredningen föreslås vissa krav som ska ställas på företagen för att de ska få ta del av skattelättnaderna:
 att företaget bedriver verksamhet vid ett fast driftställe i en nystartszon eller vid en plats i en
nystartszon som motsvarar ett fast driftställe (verksamhetskravet) och
 att minst en fjärdedel av arbetad tid ska ha utförts av personal som är bosatt på en adress i en
nystartszon (boendekravet).
Även den som inte uppfyller boendekravet men som för mindre än sex månader sedan uppfyllt det är
avdragsberättigad.5

Avdrag socialavgifter
Det maximala avdraget per anställd uppnås vid en månadsbruttolön som uppgår till 27 300 kronor,
motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp (= 54 600/2 = 27 300). Vid denna bruttolön betalar arbetsgivaren normalt sociala avgifter som uppgår till 8 578 kronor (= 27 300×0,3142), vilket ger en total
lönekostnad på 35 878 kronor per månad (=27 300×1+0,3142) eller 430 536 kronor per år (=35
878×12).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon minskar denna kostnad till 30 087 kronor per månad (=27
300×1+0,1021) eller 361 048 kronor per år (=35 878×12).
Avdraget för verksamhet i nystartszon innebär således en minskning av arbetskraftskostnaden för
detta företag med 69 488 kronor per år. Motsvarande belopp för ett företag med fem anställda blir
305 000 kr per år.6
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