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REMISSVAR (Fi2015/1728, Fi2015/1734 och Fi2015/810) 

 

Inledning 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remisserna ”Förändringar i 
husavdraget” (Fi2015/1728), ”Vissa kapitalbeskattningsfrågor” (Fi2015/1734) 
och ”Slopad skattereduktion för gåvor” (Fi2015/810).  

Saco avstår att lämna detaljerade synpunkter på de enskilda skatteförslagen för 
att istället förespråka att en bred översyn görs av hela skattesystemet.  

 

Sacos ställningstagande 

Saco stod bakom skattereformen 1990/1991. Reformen byggde pa   principen om 
en likformig eller neutral beskattning av inkomster och konsumtion. 
Kapitalinkomster kom att omfattas av samma skattesats pa   30 procent oavsett 
inkomstens ursprung.  nkomster av arbete och annan arbetsrelaterad 
ersättning kom ocksa   att beskattas likformigt. För den ma oritet av 
inkomsttagare som bara betalade kommunal inkomstskatt kom den 
genomsnittliga skattesatsen att ligga pa   ungefär 30 procent.  en statliga 
inkomstskatten uppgick till 20 procent vilket gav en högsta marginalskattesats 
pa   arbete pa   ungefär 50 procent (beräknad utifra  n den da  varande 
genomsnittliga kommunala skattesatsen).  ndelen av skattebetalarna som 
skulle betala statlig inkomstskatt skulle uppgå till 10 procent.  onsumtion av 
varor och t änster kom att omfattas av en enhetlig moms pa   25 procent.  

Det har nu snart ga  tt ett kvarts sekel sedan skattereformen och under denna 
period har ett stort antal avsteg gjorts fra  n den bärande principen om likformig 
beskattning.  apitalinkomster beskattas inte längre enhetligt, vilket snedvrider 
sparandet. Marginalskatterna pa   arbete har ökat kraftigt till föl d av införandet 
av värnskatt och hö da kommunalskatter, vilket bland annat minskat 
avkastningen pa   högre utbildning.  lika momssatser tillämpas i beskattningen 
av varor och t änster, vilket snedvrider konsumtionen. Skattesystemet har 
a  terigen blivit en sch ei erost och ett eldorado för olika särintressen och 
skattekonsulter. 

 ot denna bakgrund har Saco sedan en längre tid tillbaka förespra  kat att en ny 
parlamentarisk skatteutredning bör tillsättas för att se över dessa avsteg och att 
staten ska ta ett helhetsgrepp pa   skattesystemet. Fler och fler aktörer har 
anslutit sig till denna syn.  n sa   länge har responsen fra  n det politiska systemet 
varit ljummen för att inte säga direkt sval.  tt skäl till det är förmodligen att 
man bedömer att det inte finns politiska förutsättningar att komma överens. 

Saco menar att Sverige inte har ra  d med en sa  dan politisk ha  llning. Det gick att 
komma överens över blockgränserna om a  rhundradets skattereform 
1  0/1  1.  tt viktigt skäl till det var att utga  ngspunkten för reformen var att 
det totala skatteuttaget skulle vara oförändrat. En ny statlig utredning av 
skattesystemet skulle mot denna bakgrund kunna göras utifra  n tva   alternativa 
utga  ngspunkter  oförändrat totalt skatteuttag i förha  llande till idag och ett 
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na  got högre skatteuttag än idag. Dessa båda alternativ bör vara en rimlig 
utga  ngspunkt för en ny stor skatteutredning sett ocksa   utifra  n tva   olika 
utmaningar för skattesystemet som pekar a  t olika ha  ll för det totala 
skatteuttaget  den globala konkurrensen som kan komma att göra det sva  rt att 
hö a skatteuttaget och det offentliga utgiftstryck som uppsta  r till föl d av en 
a  ldrande befolkning samt ökade krav pa   välfärdst änster som istället pekar i 
riktning mot ett högre skatteuttag.  

Utredningen skulle också kunna diskutera ett alternativ med sänkt totalt 
skatteuttag, men då bör den ange vilka utgifter den anser är realistiska att 
sänka (som andel av BNP) och/eller peka ut områden där större 
effektivitetsmöjligheter kan anses föreligga.  

 n ytterligare utmaning som fått ökad betydelse sedan skattereformen 
1  0/1  1 är mil ö- och klimathotens betydelse för skattesystemets 
utformning. Att förhålla sig till detta bör också ingå i utredningsuppdraget till 
en ny parlamentarisk utredning. 

Mot denna bakgrund förespråkar Saco således att regeringen tillsätter en 
parlamentarisk utredning av skattesystemet. En bred parlamentarisk 
förankring av skattesystemet skapat bättre förutsättningar för långsiktigt 
hållbara spelregler som minskar osäkerheten i de beslut hushållen och 
företagen tar. 
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