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REMISSVAR (Fi2011/3211) 

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 

 
Regeringen remitterar i promemorian ett antal skatteåtgärder med 
budgeteffekter som antingen är en del av regeringens aviserade 
reformambitioner på skatteområdet eller andra skattefrågor som aktualiserats 
på andra politikområden. Skatteåtgärderna i promemorian innebär 
särlösningar för vissa grupper och ökade avdrag och reduktioner i 
skattesystemet. Vissa av förslagen innebär att beskattningen av arbete minskar. 

 

Sammanfattande synpunkter 
 
Saco anser att det är bra att skatten på arbete sänks, men har uppfattningen att 
det på lång sikt är bättre med generella skattesänkningar än avdrag och 
reduktioner. Särlösningar och inslaget av avdrag och reduktioner har ökat i 
skattesystemet de senaste åren. Motkrafterna till skattesatshöjningar riskerar 
därmed att försvagas. Effektivitetsskäl talar för att skattesänkningar i första 
hand bör åstadkommas via lägre skattesatser. Det är tveksamt om det är en 
långsiktigt uthållig strategi att åstadkomma skattesänkningar med hjälp av 
avdrag och reduktioner.  

 

Saco avstyrker det femte steget i jobbskatteavdraget till dess att effekten av de 
första stegen utvärderats. Saco tillstyrker förslaget om sänkt statlig 
inkomstskatt. Saco avstyrker förslaget om ytterligare skattesänkning för 
pensionärer, men utesluter inte att det är motiverat att förbättra de 
ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer. Avstyrkandet riktar sig 
mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl. 

 

De förändringar av skattesystemet som tidigare genomförts och de som nu 
föreslås är så genomgripande att de borde ha föregåtts av ett mer övergripande 
utredningsarbete. Saco anser därför att det finns behov av en bred 
skatteöversyn där såväl positiva som negativa effekter av särlösningar med 
olika kombinationer av avdrag, reduktioner eller skattesatser belyses noggrant. 
I en sådan översyn bör också den spänning som uppstår till följd av att arbete 
beskattas högre än kapital ses över. Saco anser att det är bättre att rikta insatser 
mot de komponenter som skapar den spänningen än att återkommande ändra i 
det komplicerade 3:12-regelverket. 

 

Förstärkt jobbskatteavdrag och sänkt statlig inkomstskatt 

I promemorian föreslås att det s.k. jobbskatteavdraget förstärks i ett femte steg 
från 1 januari 2012 för dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år. 
Syftet med jobbskatteavdraget och de tidigare förstärkningarna har varit att 
sänka trösklarna för individen att gå från fulltidsfrånvaro till åtminstone 
deltidsarbete och att förstärka drivkrafterna hos dem som redan har ett arbete 
att öka sin arbetsinsats. I promemorian föreslås också en höjning av den nedre 
skiktgränsen för uttag av statlig skatt. Höjningen motiveras av att 
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entreprenörskap ska stimuleras och att utbildning ska löna sig bättre och 
därmed bidra till ökat produktivitet och tillväxt. 

 

Saco avstyrker det femte steget i jobbskatteavdraget. De fyra första stegen har 
sänkt skatten på arbete och sänkt tröskeleffekterna betydligt. De förväntade 
effekterna har hittills endast beräknats med simuleringsmodeller. Innan 
ytterligare förändringar görs bör effekterna av det nuvarande systemet 
utvärderas empiriskt. 

 

Saco tillstyrker höjningen av inkomstgränsen för när man ska börja betala 
statlig skatt, vilken sänker marginalskatten för många inkomsttagare. Höga 
marginalskatter hämmar drivkrafterna till större arbetsinsatser, ökad arbetstid, 
utbildning och högre produktivitet. Saco anser dock att det är angeläget att 
också minska de högsta marginalskatterna som 2011 är i genomsnitt 57 
procent. Den extra statliga skatten, värnskatten, gör att Sverige sticker ut som 
ett av få länder som har en högsta marginalskatt över 50 procent. Enligt ett 
flertal studier kan värnskatten ha så snedvridande effekter att den inte 
genererar några intäkter alls. Att sänka den högsta marginalskatten genom att 
avskaffa värnskatten skulle enligt dessa studier på sikt inte kosta samhället 
något i form av minskade skatteintäkter. 

 

Ytterligare skattesänkning för pensionärer  

Syftet med det förhöjda grundavdraget som infördes 1 januari 2009 var att 
förbättra de ekonomiska villkoren för personer som fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång. Den förhöjda delen av grundavdraget riktades främst 
mot dem med lägst inkomst eftersom de ansågs ha störst behov av en 
inkomstförstärkning. 

 

Syftet med förslaget om ett fjärde steg i det förhöjda grundavdraget är att 
förbättra välfärden för dem som fyllt 65 år. 

 

Saco avstyrker förslaget. Saco utesluter inte att det är motiverat att förbättra de 
ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer. Avstyrkandet riktar sig 
mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl. Saco 
anser att det behövs en bred skatteöversyn med inriktning mot generella regler 
och lösningar. Givet att det finns ett förhöjt grundavdrag delar dock Saco 
bedömningen att arbetslinjen bör påverka utformningen av det förhöjda 
grundavdraget. 

 

Saco anser att det är centralt att pensionsöverenskommelsen ligger fast och att 
signalerna om detta är tydliga. Det är därför viktigt att reglerna inte i någon 
väsentlig del förändras. Om den ekonomiska utvecklingen medför effekter för 
pensionärer som inte är politiskt önskvärda bör de åtgärder som vidtas ligga 
utanför pensionssystemet i likhet med förslaget. 

 

Grundavdraget har blivit tekniskt mer komplicerat, samtidigt som dess 
karaktär har blivit allt mer diffus. Införandet av det förhöjda grundavdraget 
medförde att grundavdraget inte längre kännetecknas av att vara ett generellt 
avdrag. Grundavdraget syftar främst till att reducera skatten för personer med 
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låga förvärvsinkomster. Det finns inga rimliga skäl att särbehandla en grupp i 
detta avseende enbart utifrån ålder. Det förhöjda grundavdraget innebär att 
yngre med låg förvärvsinkomst kan få sämre ekonomiska villkor än äldre med 
samma förvärvsinkomst. 

 

Förenklad expertskatt 

Reglerna om skattelättnader för utländska experter, forskare och andra 
nyckelpersoner infördes 2001 och ersatte äldre regler som endast omfattade 
utländska forskare. Syftet är att skapa incitament för företag att ha 
koncernrelaterade funktioner i Sverige och att skapa förutsättningar för att 
konkurrera om kvalificerade personer. 

 

Förslaget innebär en förenkling av expertskatten genom att alla personer som 
har en lön över två basbelopp ska anses uppfylla de krav på kompetens som 
ställs upp för att expertskatt ska beviljas. Förslaget motiveras av kritik om 
svårigheterna att bedöma om skattelättnader kommer att beviljas eller inte för 
gruppen andra nyckelpersoner, men förslaget omfattar även utländska expert 
och forskare. 

 

Saco instämmer i att en expertskatt minskar svårigheterna för svenska företag 
och universitet att rekrytera på den internationella arbetsmarknaden. Saco vill 
samtidigt påpeka att problemet med att svenskar flyttar utomlands eller väljer 
bort en akademisk utbildning kvarstår. 

 

Förändringar i 3:12-reglerna mm  

Förslagen innebär ett antal ändringar i främst 3:12-regelerverket: höjt 
schablonbelopp i förenklingsregeln, en takregel för utdelning, upplägg med 
förenklingsregeln, upplägg med inte varaktiga kapitaltillskott, upplägg med 
lönebolag, höjd räntefördelningsränta. Motiven varierar mellan att stimulera 
nyföretagande, minska snedvridande incitament och försvåra skatteplanering. 

 

Huvudproblemet, och 3:12-reglerna, uppstår till följd av den s.k. duala 
inkomstskattemodellen där kapital beskattas betydligt lägre än arbete. 
Reglerna är komplicerade att hantera för företagarna och regelverket ändras 
återkommande vilket skapar osäkerhet bland berörda företag.  

 

Saco anser att i stället för att återkommande ändra i 3:12-regelverket borde 
insatserna riktas mot de komponenter som skapar denna spänning. Ett sätt att 
minska spänningen mellan beskattningen av kapital och arbete är att slopa den 
statliga inkomstskatten över det andra skalsteget. Ett annat sätt är att inte ta ut 
socialavgifter över förmånstaket. Dessa båda insatser skulle göra omvandling 
av högbeskattade löntagarinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster mindre 
lönsamt. Därutöver skulle arbete och utbildning bli mer lönsamt än i dag i det 
förstnämnda fallet och spårbarheten mellan avgifter och förmåner i 
socialavgiftssystemet bli tydligare i det sistnämnda fallet. 
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Utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling  
Bestämmelsen om avdrag för forskning och utveckling justeras så att det klart 
framgår att avdrag ska göras inte bara för forskning och utveckling som, i 
enlighet med nuvarande rättstillämpning, har eller kan antas få betydelse för 
den huvudsakliga näringsverksamheten utan också för forskning och utveckling 
som har eller kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt. 

 

Saco anser att frågan bör behandlas i en skatteöversyn. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg 

   Eva Löfbom 

                            


