2019 års ekonomiska vårproposition
Budgeten baseras på den av Riksdagen antagna höstbudgeten, d.v.s. M + Kd:s förslag, och innehåller
ändringar i denna. Många delar av den antagna budgeten går inte att ändra nu, t.ex. mycket på
skatteområdet eftersom ändringar som rör bl.a. inkomstskatt endast kan göras vid årsskiften. Men
det hindrar inte att budgeten ändå innehåller en del förslag som rör företag och företagare. Med
vårändringsbudgeten inleds arbetet med att genomföra januariavtalet mellan S, Mp, C och L.

Arbetsgivaravgifter
För några år sedan sänktes arbetsgivaravgifterna när ett företag eller en företagare anställde den
första personen. Företaget betalar bara ålderspensionsavgift som är 10,21 %. Regeringen föreslår nu
förändringar i dessa regler. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna utökas från ett till två år. Sänkningen
kommer även i fortsättningen att gälla alla företagsformer, enligt den antagna höstbudgeten skulle
nämligen inte enskilda näringsidkare få del av sänkta arbetsgivaravgifter men det förslaget kommer
alltså inte att genomföras.
För unga mellan 15 och 18 år sänks arbetsgivaravgifterna så att företaget endast betalar
ålderspensionsavgift (f.n. 10.21 %) i arbetsgivaravgifter. Det föreslås ett tak som innebär att
sänkningen endast gäller för löner upp till 25 000 kr per månad. Detta förslag föreslås träda ikraft den
1 augusti 2019.

Moms
Sedan något år tillbaka gäller en reducerad momssats för naturguider m.fl. Regeringen vill att denna
reducering ska vara kvar vilket innebär att beslutet i höstbudgeten rivs upp.
Moms på böcker, tidningar och publikationer är sedan tidigare 6 % så länge de är på papper eller
liknande. Nu sänks momsen även på motsvarande elektroniska publikationer. Det ska alltså inte
längre spela någon roll om innehållet har fysisk eller elektronisk form. Den sänkta skattesatsen gäller
inte publikationer som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och detta gäller oavsett dess
form. Den sänkta momsen gäller inte heller elektroniska publikationer som helt eller huvudsakligen
består av rörlig bild eller hörbar musik. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Punktskatter
Flygskatten återinförs. Skatten togs bort i höstbudgeten men kommer att behållas. På sikt vill
regeringen ha en skatt på flygbränsle men det kräver en ändring av internationella konventioner.
Denna skatt är tänkt att ersätta den nuvarande flygskatten och ska samtidigt ge ekonomiska
incitament för biodrivmedel.
För arbetsfordon i vissa branscher betalas reducerade energi- och koldioxidskatter. Regeringen vill
att arbetsfordon inom gruvnäring ska betala fulla energi- och koldioxidskatter.
Från 2017 beskattas kemikalier i elektronik. Regeringen vill nu höja de maximala skattenivåerna och
skattebeloppet per vara höjs. Skatten ska styra mot mindre hälsofarliga kemikalier och därför finns
fortsatt möjlighet till avdrag av skatten.

Andra förändringar
Nystartsjobb innebär ett bidrag till arbetsgivare som anställer personer som står långt från
arbetsmarknaden. För att få bidrag krävs för närvarande att arbetsgivaren har kollektivavtal. Detta
krav kommer nu att tas bort.
En person under 25 år måste ha varit utan heltidsarbete under minst 6 av de senaste 9 månaderna
för att kunna komma ifråga för bidrag. För personer över 25 år gäller att personen varit utan arbete
under minst 12 av de senaste 15 månaderna. För nyanlända, personer i etableringsprogram, tidigare
dömda till fängelse eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller mycket kortare eller inga
tidsfrister alls. Bidraget motsvarar minst arbetsgivaravgifterna. Ersättning ges för löner
(motsvarande heltid) upp till 20 000 kr per månad. De uppgår lägst till en summa motsvarande
arbetsgivaravgifterna (31,42 %). Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan bidraget bli betydligt
högre.
Regeringen vill också förlänga bidraget för solcellsanläggningar. Bidraget kommer att bli 20 % av
investeringskostnaden.
Regeringen går också vidare och förklarar att det inte kommer att införas några vinstbegränsningar
för privata företag inom välfärdssektorn. Istället är det kvalitetskrav ska styra.
Regeringen vill satsa på underhåll av enskilda vägar och satsa mer på utbyggnad av bredband på
landsbygden.

