Överenskommelse om sakpolitik för kommande mandatperiod
De fyra partierna Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om samarbete under kommande mandatperiod som omfattar 73 olika områden. En del av
överenskommelsen är att C och L kommer att släppa fram en regering bestående av S och Mp. Överenskommelsen innebär att de fyra partierna kommer att ha ett budgetsamarbete och samarbete i
de sakområden som framgår av överenskommelsen. När detta skrivs är det oklart om andra partier
kommer att släppa fram en S-ledd regering.
Nedan sammanfattas innehållet i överenskommelsen inom de områden som berör företag och
företagare.

Företagsbeskattning
•
•
•
•

•

Beskattning av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag ska bli mer
gynnsam.
3:12 regler om beskattning av ägare av fåmansföretag ska förenklas, ny utredning tillsätts
och ny lagstiftning från 2022.
Beskattning vid generationsskiften görs om, sannolikt handlar det om att underlätta
generationsskiften inom familjen genom att ändra i 3:12-reglerna.
Arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Sannolikt handlar det om att det utöka det nuvarande
undantaget för egenföretagare som anställer sin första anställda inte behöver betala
arbetsgivaravgifter under de två första åren. Vidare övervägs någon form av ingångsavdrag
där man tar bort arbetsgivaravgiften för nyanställda under två år.
Förenkling av beskattning och regler för microföretagande, ny utredning tillsätts.

Inkomstbeskattning
•
•

•

Värnskatten avskaffas från 2020
En omfattande skattereform genomförs som ska sänka skatten på arbete och företagande,
bl.a. genom sänkt marginalskatt. Finansiering sker genom ökade miljö- och klimatskatter.
Målet är att denna skatteväxling ska omfatta minst 15 miljarder. Dessutom ska finansiering
av reformen ske genom olika åtgärder som bl.a. begränsa antalet undantag och minska
hushållens skuldsättning samt ökad beskattning av finanssektorn.
Avståndsbaserade och färdmedelsoberoende reseavdrag införs.

Bolagsrätt
•

Minimikrav på aktiekapital sänks till 25 000 kr från dagens 50 000 kr

Näringspolitik m.m.
•

•

RUT-avdrag breddas till fler tjänster och taket tredubblas. Särskilt nämns att RUT-avdraget
ska utvidgas till tvätt-, flytt-, hämt- och trygghetstjänster samt en särskild äldre RUT ska
utredas.
Exportsatsning för jobb i hela landet.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utökat etableringsstöd för nyanlända genom bl.a. etableringsjobb med lägre lön för
nyanlända och långtidsarbetslösa. Dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och
bemanningsföretag.
Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från
turordningsreglerna.
Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Avskaffat bygglov för
den som vill bygga kafé, ridhus eller liknande i gårdsmiljöer ska utredas.
Det ska bli enklare och lönsammare att investera i förnybar energi för eget bruk.
Kraftfullt bondepaket för att stärka jordbrukets likviditet och konkurrenskraft.
Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten.
Särskilt fokus på goda villkor för företagande i skogssektorn.
Från 2030 blir det inte längre tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar.
Förbud mot mikroplaster i flera produkter och förbud mot onödiga plastartiklar, utredning
tillsätts om ny lagstiftning som kan träda ikraft från 2022 förutsatt att EU godtar reglerna.
Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Lägenheters kvalitet och läge kommer att få större
genomslag i det befintliga hyresbeståndet.
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