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REMISSVAR (Fi2016/01456/S1) 
 
Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för 
statlig inkomstskatt för 2017 
 
Sammanfattning av förslaget 

Vid bestämmandet av den övre skiktgränsen för uttag av statlig 

inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för 

beskattningsåret 2017 ska uppräkningen ske med förändringen i 

konsumentprisindex plus en procentenhet. Ändringen föreslås träda 

ikraft den 1 januari 2017. 

 

Sammanfattning av yttrandet 

Saco anser att den förhöjda statliga inkomstskatten (värnskatten) för 

förvärvsinkomster över den övre skiktgränsen är skadlig för Sveriges 

ekonomi och menar att den bör tas bort. Detta förslag går i motsatt 

riktning. Förslaget förstärker värnskatten och medför att fler 

skattebetalare kommer att drabbas av den högsta marginalskatten. Saco 

avstyrker därför förslaget om begränsad uppräkning av den övre 

skiktgränsen.  

 

Sacos ställningstaganden 

Den högre statliga inkomstskatten leder till att löntagare som presterar 

bra och vill ta ett större ansvar på sin arbetsplats tvingas betala mer än 

hälften av en löneökning i skatt. Saco tycker att hårt arbete och ökat 

ansvarstagande, exempelvis genom att bli chef, ska löna sig. Det är därför 

viktigt med ett skattesystem som skapar drivkrafter till högre utbildning, 

ansvarstagande, och därmed också en konkurrenskraftig 

kunskapsnation. Saco menar att det är en rimlig princip att en löntagare 

får råda själv över åtminstone hälften av en löneökning. 

 

Flera studier, däribland Långtidsutredningen 2011, visar att den så 

kallade värnskatten är direkt skadlig för ekonomin. Det beror på att den 

påverkar viljan att arbeta negativt vilket i sin tur leder till att antalet 

arbetade timmar i samhället minskar. De offentligfinansiella effekterna 

av att ta bort den är därför av allt att döma små. Flera studier visar också 

att den fördelningspolitiska effekten skulle vara marginell.   

 

Ett litet land som Sverige måste i högre grad koncentrera sig på 

kunskapsintensiv produktion. Då är det viktigt att kunna konkurrera 

internationellt om den mest kvalificerade arbetskraften, som också har 

blivit rörligare. Hård beskattning av höginkomsttagare är då en uppenbar 
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nackdel. Under de två senaste decennierna har Sverige inte följt med i 

den internationella trenden mot lägre marginalskatter för 

höginkomsttagare, utan har idag istället världens högsta marginalskatter. 

 

Att förstärka en skatt som slår mot studier och ansvarstagande, som i 

praktiken inte ger några skatteintäkter och som dessutom har en 

marginell betydelse för inkomstfördelningen är orimligt. Saco avstyrker 

därför förslaget om att begränsa uppräkningen av den övre skiktgränsen 

för statlig skatt för 2017. 
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