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Remiss av departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13)
(A2019/01215/A)
Juridislca falculteten vid Uppsala universitet har anmodats att yttra sig over
Departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13).
Juridislca falcultetsnamnden avgransar sitt yttrande till att omfatta den del av
forslaget som beror skatte-, avgifts- och socialforsakringsomradet (kapitel 3,
4 och 5).
Juridiska falcultetsnamnden tillstyrker forslaget, men har nagra synpunkter
som bor bealctas i det fortsatta arbetet.
Syszpunkter och behov av eventuellafo~tyrlliganden
Allmant
Inledningsvis bade det varit onslcvart att forslaget kort, som en bakgrundsbeslcrivning, hade forklarat vilka arbetsmarlcnadspolitiska atgarder som redan
(
inns pa detta omrade, i form av anstallningsstod och nystartsjobb m.m. Att
ge en kontextuell bakgrund i forhallande till befintlig lagstiftning hade varit
onskvart.
I kapitel 3 names att forslaget har utolcats till att aven omfatta icke kollektivavtalsanslutna foretag (arbetsgivare). I kapitel6 anges att uppgifter om lagsta
lon ska erhallas genom lcopior pa 1collektivavtaL Hur derma uppgift (lagsta
lon)ska komma lcontrollerande myndigheter till del for icke-kollektivavtalsanslutna foretag och bemanningsforetag framgar inte tydligt i forslaget.
Fakultetsnamnden tolicar aysnitt 3.3.1 som att personer aldre an 65 ar inte
kan dra nytta a~ mojligheten till etableiingsjobb. Om delta ar aysilcten kanske
det bor fortydligas mer explicit.
Skatte- och avg~sfrago~
Fakultetsnamnden ser ett behov av ytterligare utredning av foi•slaget i forhallande till EU:s statsstodsregler. Det som framkommer i aysnitt 3.3 kanns inte
ovei~tygande eller tillracicligt.
Nar det galley de slutsatser som dras i aysnitt 4.1-4.2, delay Juridiska fakultetsnamnden utredningens slutsats att nagon ny slcatterattslig bestammelse
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inte behovs i inkomstskattelagen. Inkomsten ar skattepliktig i inkomstslaget
tjanst.
En fraga som inte names i forslaget ar fragan om skatteavdrag (preliminarskatt). Det ar dock Juridiska Fakultetsnamndens uppfattning att nagon
ytterligare regel inte behovs i 8 och 10 kap. SFL (Slcatteforfarandelagen) utan
att det av nuvarande regler foljer att staten ska gora skatteavdrag pa utbetald
ersattning vid etableringsjobb (ersattning for arbete).
Ytterligare tva fragor som hade kunnat behandlas ar fragorna om allman loneavgift och om allman pensionsavgift ska betalas av staten respektive av
den skattskyldige (arbetstagaren). Nar det galler den allmanna loneavgiften
(lag (1994:1920)om allman loneavgift) ar det fakultetsnamndens tolkning av
regelverket att nagon sadan avgift inte ska tas ut av staten(1 § LAL). Av lag
(1994:1744)om allman pensionsavgift foljer, nagot forenklat, att den som
erhaller inkomst av anstallning som awes i 59 kap. SFB (pensionsgrundande
inkomst)ska betala avgiften. Fakultetsnamnden tolkar nuvarande regler som
att arbetstagaren kommer att bli skyldig att betala allman pensionsavgift pa
inkomst fran etableringsjobb. Om dessa slutsatser (tolkningar)stammer med
forslaget behovs inga ytterligare regelandringar vidtas.
I ovrigt noterar Juridiska fakultetsnamnden att det helt saknas en bedomning
av hur reglerna ar tankta att tillampas i gransoverskridande situationer. Omfanget om vilka som kan dra nytta av etableringsjobben ar central och kan
Leda till ett flertal skatterattsliga fragor. Om endast Svenska foretag kan vara
arbetsgivare skulle ett eventuellt forbjudet hinder mot Fordraget om Europeiska Unionens Funktionssatt kunna vara for handen. Aven fragan om arbetet
maste utforas i Sverige eller aven kan utfdras utomlands leder till ett flertal
foljdfragor ur slcatterattsligt och avgiftsrattsligt hanseende.

Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av docent Katia Cejie. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, professor
Mattias Dahlberg.
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