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REMISSVAR (Fi2019/02421/S1) 
 
Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. 
värnskatt) 
 
Förslaget i sammandrag 
I promemorian föreslås att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
(s.k. värnskatt) avskaffas.  
 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
 
Sacos yttrande i sammandrag  
Saco har under lång tid argumenterat för att den högsta marginalskatten 
på arbete ska sänkas och uppgå till högst 50 procent. Detta är ett förslag 
som går i rätt riktning. Saco tillstyrker förslaget.  
 
Ställningstagande 
Avskaffandet av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt innebär 
att marginalskatten för personer med årsinkomster över 703 000 kronor 
(drygt 58 500 kr/månad) sjunker med 5 procentenheter (figur 1). I 
promemorian uppskattas att omkring 345 000 individer kommer att 
beröras av förändringen under 2020 och att den statiska budgeteffekten 
uppgår till drygt 6 miljarder kr.  
 
Figur 1. Marginalskatten 2019.  

 
Källa: Timbro. 
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Vid den stora skattereformen 1990/91 var en ledande princip att ingen 
skulle behöva betala mer än 50 procent i skatt på en löneökning. 
Dessutom var utgångspunkten att den statliga inkomstskatten bara skulle 
tas ut på höga inkomster. Detta är principer som Saco fortfarande ställer 
sig bakom. Saco menar därför att det finns ett fortsatt behov av att sänka 
skatten på arbete utöver det förslag som anges i promemorian, eftersom 
den statliga inkomstskatten idag även drabbar yrkesgrupper vars löner 
inte kan betraktas som höga.  
 
Utöver rent principiella orsaker så finns det även strukturellt motiverade 
skäl att avskaffa värnskatten. Eftersom värnskatten är skadlig och 
ineffektiv i flera avseenden medför ett avskaffande bland annat:1 
 

- ökade ekonomiska incitamenten att genomgå en längre 
utbildning, att anstränga sig på arbetet, vidareutbilda sig, ta på sig 
ett större ansvar genom att göra en chefs- eller specialistkarriär. 

- att skillnaden i beskattning mellan arbete och kapital minskar och 
därmed minskar den ekonomiska nyttan av inkomstomvandling 
och skatteplanering. 
 

Dessutom har värnskatten liten fördelningspolitisk betydelse samtidigt 
som den är relativt billig att avskaffa, speciellt eftersom avskaffandet 
medför ökad effektivitet (se fotnot 1). Det innebär att reformen helt eller 
delvis kommer att finansiera sig själv. I promemorian redovisas 
exempelvis resultat från forskningslitteraturen som antyder att den 
långsiktiga självfinansieringsgraden för reformen ligger i intervallet 56–
185 procent.  
 
Saco tillstyrker förslaget i promemorian men ser också fram emot en 
kommande större skattereform som tar ett helhetsgrepp om 
skattesystemet, och som gör det möjligt att sänka skatten på arbete 
ytterligare och för en bredare grupp.  
 
Sveriges akademikers centralorganisation 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lena Granqvist  Thomas Andrén 
Samhällspolitisk chef                                   Välfärdsekonom 

                                                        
1 För en diskussion om skadliga marginalskatter se: Flood, L., K. Nordblom och 
D. Waldenström (2013), ”Dags för enkla skatter!”, Konjunkturrådets rapport 
2013, SNS.  


