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30 miljarder som återstartar Sverige 
Liberala skattesänkningar som för Sverige starkare ur krisen 

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslösheten breder ut sig i pandemins spår samtidigt 

som det lönar sig alldeles för dåligt att gå från bidrag till arbete. Liberalerna har under hösten 

krävt 30 miljarder i skattesänkningar på jobb och företagande för att det ska löna sig att arbeta, 

bli billigare att anställa och att företag ska stimuleras till att växa och investera.  

TIDIGARE HAR LIBERALERNA PRESENTERAT FÖLJANDE: 

Ett jobbskatteavdrag införs under krisen. En skattesänkning på 5 miljarder riktad till de med 

låga inkomster. Skattesänkningen gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete under de två 

kommande åren. Denna åtgärd är en viktig konjunkturstimulans.  

Ett nytt förvärvsavdrag. Skatten sänks med 8,5 miljarder för låg- och medelinkomsttagare. 

Satsningen byggs succesivt ut och stimulerar ekonomin genom ökad konsumtion och ger människor 

mer pengar i plånboken. 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Coronakrisen har slagit hårt mot många av de branscher 

som anställer unga. Med en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 19-23 

kommer fler företag våga och kunna anställa unga.  

Växa-stödet utvidgas. Fyra av fem jobb skapas i mindre företag och därför är det viktigt att vi 

stöttar dessa under krisen. Växa-stödet innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifter för den första 

anställda. Nu utvidgas stödet till att gälla ytterligare en anställd.   

RUT-avdraget vidgas. En riktad satsning för att stimulera jobbskapare inom tjänstesektorn att 

växa. Med förslaget omfattas nya tjänster såsom möblering, transport av bohag samt tillsyn av 

fritidshus. Denna satsning är med tonvikt på personer från grupper med en svag position på 

arbetsmarknaden.  

NY SATSNING: 10 MILAJRDER I SÄNKTA SKATTER FÖR FÖRETAG: 

Sänkt skatt för forskningsintensiva företag. Sveriges position som en kunskapsintensiv nation 

behöver stärkas och i budgeten kommer FoU-avdraget stärkas för att förbättra möjligheterna för 

företag att bedriva forskning och utveckling. Avdragets storlek av arbetsgivaravgifterna växer och 

arbetstidsvillkoret sänks.  

Expertskatten utvidgas. Att attrahera spetskompetens till Sverige är inte minst viktig när vi 

återstartar Sverige efter krisen. Därför inför vi nu skattelättnader för experter och forskare. Tidigare 

har tidsgränsen för skattelättnaden varit tre år vilket nu utökas till fem år.  



 

 

 

 

 

Koncernbidragsspärren utvidgas. Genom lagändringar har det skapats problem med att dra av 

koncernbidragsspärrade underskott i förhållande till vinsten. I budgeten ändras bestämmelserna och 

möjliggör för företag att dra av sitt koncernbidragsspärrade underskott i förhållande till företagets 

egna vinster.  

7 miljarder i sänkt bolagsskatt. För att stimulera företag till att investera inför vi nu en tillfällig 

skattereduktion på 4% för investeringar, vilket ger incitament till att tidigarelägga investeringar och 

öka investeringarna istället för att skjuta upp dessa.  

 

 

 

 

Skattesänkning: 2021 2022 2023 

Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget −0,25 −0,25 −0,25 

Skattereduktion för förvärvsinkomster −8,49 −10,61 −16,96 

Skattereduktion för arbetsinkomster −5,00 −5,00 0 

Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Varaktig effekt 0,29) 0 0 −0,03 

Sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar −8,74 −10,41 −1,67 

Utvidgat växa-stöd −0,03 −0,18 −0,24 

FoU-avdrag −0,30 −0,60 −0,60 

Avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto −2,40 −2,00 −1,60 

Skattereduktion för investeringar −5,50 −1,40 −0,10 

SUMMA –30,71 –30,45 –21,45 


