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Remissyttrande
Promemorian Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
Skattebetalarnas Förening tillstyrker förslaget i promemorian Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
(Fi2021/02448) som innebär en höjd skattereduktion på förvärvsinkomster till 1 720 kronor per år.
Sverige lider idag av allt för höga skatter på arbete och företagande. Höga marginalskatter på arbete, för såväl
låg-, medel- och höginkomsttagare, gör det mindre lönsamt att arbeta, vilket bland annat leder till att antalet arbetade
timmar i Sverige blir lägre än önskvärt. Den som vill förstärka den offentliga ekonomin i Sverige eller skapa utrymme
för att människor får behålla mer av sina egna pengar genom skattesänkningar gör därför klokt i att prioritera
reformer som sänker arbetslösheten och höjer antalet arbetade timmar. Med fler som bidrar mer byggs både det
offentliga och privata välståndet starkare för framtiden. En ytterligare förstärkning av skattereduktionen på
förvärvsinkomster sänker skatten för breda lager av skattebetalare i Sverige, över 7 miljoner svenskar får genom
förslaget sänkt skatt. Det är mycket välkommet. Skattesänkningen blir dock för de allra flesta modest, och det finns
fortfarande ett stort utrymme och behov att sänka skatten, inte minst på arbete, ytterligare. Att skattereduktionen
ges på all förvärvsinkomst och inte bara på inkomst av arbete gör att många träffas men bidrar samtidigt till att
drivkrafterna till arbete, som en skattereduktion på lön inneburit, delvis uteblir. Att skattereduktionen trappas upp till
en inkomstnivå som ungefär motsvarar lägsta kollektivavtalsenlig lön bidrar dock till ökade drivkrafter, inte minst för
den som arbetar deltid med en låg lön. Detta förutsatt att man har möjlighet att gå upp i arbetstid, eller idag har
ersättningar som ligger under den nivån och har möjlighet att arbeta för en lön högre än sin ersättning.
Skattereduktionen är både välkommen och välbehövlig, men sammantaget hade den kunnat göras mer träffsäker
för att ytterligare stärka drivkrafterna till arbete.
I promemorian motiveras den förstärkta skattereduktionen med den gröna skatteväxling som är utlovad i
Januariöverenskommelsen, med sänkta skatter på arbete och företagande och motsvarande höjda miljöskatter.
Totalt är en skatteväxling om 15 miljarder kronor utlovad. Promemorian berör dock inte vilka miljöskatter som ska
höjas med motsvarande de 2,12 miljarder kronor som skattereduktionen utgör. Eftersom skattehöjningar utlovas
men ej redovisas är det inte möjligt att göra en analys av hur skattebetalarna kommer påverkas av den gröna
skatteväxlingen som denna skattereduktion ska utgöra en del av. Höjda miljöskatter tenderar dock att drabba lågoch medelinkomsttagare proportionerligt hårdare, och det är oklart om denna skattereduktion kompenserar för detta
på ett träffsäkert sätt. Höjda miljöskatter förväntas även leda till förändrat beteende och minskad konsumtion av
miljöskadlig aktivitet, vilket gör skattebasen själveroderande. Mot bakgrund av detta bör de skattesänkningar som
utgör andra sidan av skatteväxlingen fokusera på tillväxtfrämjande åtgärder som kan förväntas bidra till att motverka
denna erodering. En långsiktig konsekvensanalys av dessa faktum saknas i promemorian.
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