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Budgetproposition ger höjd pensionärsskatt för många företagare
I budgetpropositionen för 2018 finns flera förslag som påverkar företagare i positiv
riktning, till exempel en efterlängtad satsning på yrkesutbildningar samt förslag om
förmånligare beskattning av personaloptioner och förbättrad trygghet vid sjukdom för
företagare. Samtidigt höjs skatten på kapitalförsäkringar som är en vanlig pensionslösning för företagare.
Många företagare väljer att ta ut en låg lön eller ingen lön alls de första åren. Om möjligheterna
finns görs sedan avsättningar till direktpension som ofta placeras i en kapitalförsäkring. Ett rimligt
antagande är att en företagare utan tjänstepension och som hållit nere sina löneuttag under
uppbyggnadsskedet bör kompensera detta genom att ha avsatt omkring två miljoner kronor i
direktpension när hen är runt 55 år. Om dessa medel finns i en kapitalförsäkring innebär den
föreslagna skattehöjningen cirka 1 500 kronor per år.
-Det är uppseendeväckande att en budget som i övrigt präglas av satsningar på pensionärer slår
så snett mot företagare. Indirekt betyder höjd skatt på kapital-försäkringar att de som satsat sitt
yrkesliv på att bygga upp ett företag drabbas av höjd pensionärsbeskattning, säger Johan
Kreicbergs företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.
Satsning på yrkesutbildningar underlättar för företag att växa
Tillväxten för småföretagen hindras idag av brist på yrkesutbildad personal samtidigt som en stor
grupp står utanför arbetsmarknaden. Därför är det välkommet att budgeten innehåller satsningar
på yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan.
-Satsningen ligger helt rätt i tiden. Däremot blir det en utmaning att tillsätta lärare och öka
intresset för den här typen av utbildningar. Regeringen föreslår visserligen en höjning av
studiemedlet för att stimulera fler att studera. Men höjningen görs först till höstterminen 2018 och
bristen på utbildad personal är akut. Det hade också varit effektivare att styra höjningen mot de
elever som väljer en utbildning i bristyrkena, fortsätter Johan Kreicbergs.
Förslag om personaloptioner och förbättringar i sjukförsäkringssystemet
I propositionen föreslås det s.k. växa-stödet att även omfatta aktiebolag, det införs lättnader i
beskattningen av personaloptioner och det föreslås att företagare i ett uppstartsskede ska få rätt
till samma sjukpenninggrundande inkomst som anställda med liknande jobb har.
-Dessa förändringar är i rätt riktning. Framförallt kan personaloptionerna få stor betydelse för
vissa nystartade och snabbväxande företag. Förändringarna i sjukförsäkringen kan få viss
betydelse men trygghetssystemet för företagare måste reformeras från grunden, avslutar Johan
Kreicbergs.
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