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Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
Information  
Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 år har sänkts till en nivå på 19,73% 
mellan januari 2021 till och med mars 2023. Det omfattar personer som vid årets 
ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen gäller för den del av ersättningen 
som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.  
Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna ytterligare till 10,21% under juni till augusti 
2022 för personer i detta åldersspann och på löner upp till 25 000 kronor per månad.  
 
Från och med 1 augusti 2019 betalar man endast ålderspensionsavgift, 10,21 %, för 
ungdomar som har fyllt 15 men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. Den lägre 
avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. 
På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent. 

Utbetalda ersättningar enligt denna reglering kan inte räknas in i underlag för 
beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller vid 
beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen. 

 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två 
anställda 
Information  
En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så 
kallade växa-företag. Sedan 2017 kan enmansföretag få en nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget.  
Den tillfälliga lagändringen innebär att den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla 
företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt 
företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Om företaget uppfyller 
vissa övriga villkor ska det under som längst två år bara betala ålderspensionsavgift 
på den ersättning som betalas ut till den första och den andra anställda.  
Den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla för anställningar som påbörjas under 
perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021. 

 

Vill ni veta mer om detta eller få hjälp om hur denna information påverkar just 
ert företag? Kontakta Nina Wiberg Karlsson via mail 
nina.wibergkarlsson@4klovern.se  


