
Ta bort smygskatten  
i arbetsgivaravgifterna!
Den Nya Välfärden har tjatat om sänkta arbets givaravgifter  

i mer än 20 år. Vi har nämligen lärt oss att tänka av staten. 

www.dnv.se
Mer information hittar ni på:

När staten inte vill att folk ska supa, röka 
och köra bil så lägger den kraftiga skatter 
på alkohol, tobak och bensin. Det är smart 
av staten, för när folk konfronteras av de 
höga skatterna köper de troligen mindre 
sprit, cigaretter och drivmedel. I varje fall 
får skatterna dem inte att öka konsumtio
nen.

När staten vill öka sysselsättningen 
gör den tvärtom. Den anstränger sig för 
att hålla arbetsgivaravgifterna uppe så att 
det inte ska bli billigare för arbetsköparna 
– alltså arbetsgivarna – att anlita arbets
kraft.

Man kunde tro att arbetsgivar avgifterna 
var just avgifter, alltså betalningar för olika 
sociala ändamål som pension och sjukför
säkring. Då föreställer man sig nog också 
att arbetsgivaravgifterna skulle sänkas om 
kostnaderna sjunker för det som avgifterna 
ska finansiera.

Tänk igen, stat!  
Ta bort smyg skatten 
i arbets givaravgiften!

Ta sjukförsäkringsavgiften, som 
är en av arbetsgivaravgifterna, 
som exempel. Den sjönk från  
11 procent år 2004 till 4,35 procent i 
år eftersom sjukfrånvaron gått ned och 
statens kostnader minskat. Man hade som 
sagt kunnat tro att arbetsgivaravgifterna 
då skulle sänkas med sju procentenheter.

Men så är det inte. En av de sju arbets
givaravgifterna är nämligen ingen avgift, 
utan en skatt. Den kallas ”den allmänna 
löneavgiften” och fungerar som finans
departementets egen behändiga regulator 
som används för att hålla arbetsgivar
avgifterna på en för Finansdepartementet 
behagligt hög nivå. 

Medan sjukförsäk
ringsavgiften alltså sjun

kit med sju procentenheter 
har den allmänna löneavgiften kompensa
tionshöjts med nästan sju procentenheter 
från 3,13 procent till 9,88 procent. Den all
männa löneavgiften har därmed blivit den 
näst största posten i arbets givar avgifterna 
efter ålderspensions avgiften.


