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Till Finansdepartementet 

 

Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2014  

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
Finansdepartementets promemoria ” Vissa skattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2014”. 

Saco välkomnar förslaget om ändringar i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). Det är angeläget att öppna möjligheter för omställning även utan 
föregående varsel om uppsägning. Frågan är emellertid om förslaget att ”lämna 
understöd vid utbildning” är tillräckligt. De omställningsåtgärder som krävs för 
att underlätta en anställds byte av bana kan innefatta andra åtgärder som 
kompletterar utbildningsinsatsen, t.ex. praktik på en annan arbetsplats. På 
motsvarande sätt finns det anledning att ifrågasätta begränsningen ”den som 
blivit eller löper risk att inom fem år bli arbetslös”, även om det mesta kan 
hända på fem års sikt. Det är angeläget att bestämmelserna inte skrivs och 
tolkas så snävt att deras praktiska värde begränsas i onödan. 

Saco tillstyrker även de andra förslagen i promemorian som är avsedda att 
underlätta samtalen mellan arbetsmarknadens parter om 
omställningsåtgärder. 

Saco har inget att invända mot de föreslagna förändringarna i 3:12-reglerna. 
Ändringarna står i samklang med det ursprungliga syftet med reglerna. Saco 
välkomnar förslaget om höjning av det lönebaserade utrymmet, som gynnar de 
genuina småföretagarna bland dem som använder 3:12 reglerna. 

Det är emellertid viktigt att understryka att de föreslagna ändringarna ökar 
komplexiteten i skattesystemet som helhet, och att de också understryker 
osäkerheten om vilka spelregler som gäller. Trots förändringarna framstår 
schablonbeloppet för dem som använder sig av förenklingsregeln fortfarande 
som generöst och ägnat att uppmuntra skatteplanering. Det rimliga vore att 
företa en stor skatteöversyn, där ett av syftena bör vara att återknyta till 
likformighetsprincipen och så långt möjligt undanröja behovet av 3:12-reglerna 
överhuvudtaget. Det bör inte vara skattereglerna som avgör om människor 
bedriver sin verksamhet som anställda eller i bolagsform. Den sortens 
överväganden innebär omotiverade störningar i samhällsekonomin. 
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