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Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialavgiftslagen (2000:980)
ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 18–20 §§, samt närmast före
3 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Avdrag vid avgiftsberäkningen
18 §2 Vid beräkning av egenavgifter ska, efter begäran i självdeklarationen, avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med
10 000 kronor per år.
Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst
av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor,
3. om den avgiftsskyldige vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt
26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §,
och
4. om avdraget uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse
enligt
– kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse3,
– kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning nr 1860/20044, eller
– kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter5.
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19 §6 Vid bedömningen av om avdraget enligt 18 § andra stycket 4 utgör
stöd av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser
1. stöd till företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om
den avgiftsskyldige bedriver verksamhet både inom denna sektor och någon
annan sektor, och
2. stöd till företag inom fiskerisektorn, om den avgiftsskyldige bedriver
verksamhet både inom denna sektor och någon annan sektor än sektorn för
produktion av jordbruksprodukter.
Första stycket gäller dock inte om den avgiftsskyldige visar att den verksamhet som bedrivs så gott som uteslutande hänför sig till annan verksamhet
än verksamhet inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter eller
inom fiskerisektorn.
20 § Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget tillsammans inte överstiga
20 000 kronor. Avdraget ska fördelas mellan de avgiftsskyldiga i proportion
till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan
dem.
Första stycket gäller även om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet i andra fall fördelas mellan två eller flera avgiftsskyldiga.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter den
31 december 2009.
3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2010
ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
denna tid och hela beskattningsåret.
På regeringens vägnar
ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)
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