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REMISSYTTRANDE
Datum

Diarienummer

2018-01-15

2017-0175

Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten

Sjukpenninggrundande inkomst för
företagare under företagets
uppbyggnadsskede (S2017/06606/SF)
4.1 Sjukpenninggrundande inkomst för personer
med aktiebolag under uppbyggnadsskede
ISF tillstyrker förslaget att sjukpenninggrundande inkomst även ska omfatta
personer med aktiebolag under det generella uppbyggnadsskedet.
ISF ställer sig tveksam till förslaget att förlänga tiden för det generella
uppbyggnadsskedet från 24 till 36 månader, se nedan under avsnitt 4.2.
ISF anser att det kan övervägas att förtydliga lagstiftningen på två punkter.
-

Utformningen och placeringen av 7 a § kan innebära en otydlighet
avseende vad som är huvudregel respektive undantagsregel.

-

Lämpligheten att hänvisa till lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring i stället för att hänvisa direkt till
inkomstskattelagen (1999:1229) kan ifrågasättas.

ISF tillstyrker förslaget att det inte bör vara möjligt att förlänga tiden för
uppbyggnadsskedet genom att byta företagsform.
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4.2 Sjukpenninggrundande inkomst under
uppbyggnadsskede för personer som har inkomst av
näringsverksamhet
Promemorians förslag att förlänga tidsgränsen ett år är knapphändigt
motiverat. Frågan om förlängning har tidigare beretts av regeringen som då
kom fram till att förlängning inte var motiverad (prop. 2009/10:120). Några
egentliga skäl för att nu förlänga uppbyggnadsskedet har inte lyfts fram i
promemorian. ISF ställer sig därför tveksam till förslaget att förlänga det
generella uppbyggnadsskedet från 24 till 36 månader.
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ISF tillstyrker förslaget att förtydliga vad som ska gälla för den som bedriver
näringsverksamhet och byter företagsform.
ISF vill särskilt framhålla, precis som den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21, s. 968) kom fram till, att det är
viktigt att reglerna är så lika som möjligt i de olika försäkringssystemen och att
en förlängning av uppbyggnadsskedet i arbetslöshetsförsäkringen också bör
göras om en förlängning blir aktuell.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria HemströmHemmingsson. Åsa Barat Ullenius har varit föredragande. Vid den slutliga
handläggningen har enhetscheferna Erik Janzon, Ola Leijon, Dan Ljungberg
och Marie Seijboldt deltagit.
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