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REMISSVAR (Fi2017/01365/S1) 
 
Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig 
inkomstskatt för 2018 
 
Sammanfattning av förslagen 

Vid bestämmandet av den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av 

statlig inkomstskatt föreslås att uppräkningen endast görs med 

förändringen i konsumentprisindex för beskattningsåret 2018. Detta 

bryter mot principen som fastställdes vid skattereformen 1991 och som 

utgick från att skiktgränserna skulle räknas upp med 

konsumentprisindex plus 2 procentenheter. I promemorian anslås 

offentligfinansiella och fördelningspolitiska skäl bakom den tillfälliga 

begränsningen.  

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

 

Sacos uppfattning i sammandrag 

Saco anser att regeringens strategi att succesivt låta allt fler drabbas av 

en hög marginalskatt genom att år efter år reducera uppräkningen av 

skiktgränserna för den statliga skatten är skadlig för Sverige. Det leder till 

negativa snedvridande beteendeeffekter, minskade incitament att 

anstränga sig och ta större ansvar, till exempel genom chefsuppdrag, 

samt reducerar avkastningen på utbildning. Saco avstyrker därför 

förslaget om begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen 

för statlig skatt.  

 

Sacos ställningstaganden 

Den föreslagna begränsningen i uppräkningen av skiktgränserna för 

statlig skatt är ett pågående arbete som den nuvarande regeringen 

bedriver för att få allt fler personer med beskattningsbara 

arbetsinkomster att betala statlig skatt. Den föreslagna begränsningen 

innebär att ytterligare 80 000 individer kommer att få en marginalskatt 

som är större än 50 procent. För dem som redan betalar statlig skatt 

innebär förlaget att en större del av inkomsten beskattas med hög skatt. 

Eftersom förslaget inte är en enskild isolerad händelse utan upprepas år 

efter år så kan den sammantagna effekten leda till viktiga 

beteendeförändringar.  

 

Finanspolitiska rådet beskrev i sin årsrapport från 2016 hur de 

uppskattade beteendeeffekter såg ut för den begränsade uppräkning som 

genomfördes för 2016 års beskattningsår. Resultaten visar att de statiska 



 

 

   

 

 

 

budgeteffekterna reducerades med 51 procent efter att 

arbetsutbudseffekter beaktats. När även så kallade prestationseffekter 

beaktas så minskade skatteintäkterna ytterligare. Prestationseffekter 

avser beteendeeffekter utöver de som kommer av att individen väljer att 

förändra sitt arbetsutbud till följd av att inkomstskatten och därmed den 

disponibla inkomsten förändras. Det kan handla om avdragsbeteende, 

huruvida kompensation sker i form av lön eller andra obeskattade 

förmåner, om arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster eller helt 

enkelt om individen väljer en lägre timlön genom att tacka nej till en 

befordran. Eftersom den här typen av beteendeeffekter nästan alltid slår 

i motsatt riktning och reducerar de positiva offentligfinansiella effekterna 

innebär försiktighetsprincipen att även beteendeaspekter bör beaktas för 

att på så sätt undvika en allt för optimistisk bild av utfallet. Att det saknas 

uppskattningar av det här slaget i promemorian är en stor brist. 

 

Med den föreslagna begräsningen i skiktgränsernas uppräkning kommer 

omkring 1,4 miljoner löntagare att betala statlig skatt i Sverige under 

2018. Det betyder att ungefär var tredje heltidsarbetande person betalar 

en marginalskatt över 50 procent. Saco anser att enbart 

höginkomsttagare bör betala statlig skatt i Sverige. Men på grund av de 

succesiva begränsningarna i uppräkningen av skiktgränserna för statlig 

skatt kommer marginalskatten att öka med 20 procentenheter redan vid 

månadslöner på drygt 37 000 kronor. Det innebär att yrkesgrupper som 

normalt sett inte kan betraktas som höginkomstgrupper kommer att 

drabbas av den höga skatten.  Detta ser Saco som mycket allvarligt. 

Principen om hur stor andel av arbetskraften som ska betala statlig 

inkomstskatt bör fastställas. I samband med skattereformen 1991 sattes 

andelen till 15 procent. Saco anser att ett riktmärke bör vara att högst 20 

procent av heltidsarbetande skattebetalare ska betala statlig 

inkomstskatt.  

 

Höga marginalskatter med en lönestruktur som är förhållandevis 

sammanpressad i kombination med att de tas ut från relativt låga 

inkomstnivåer bidrar till att avkastningen på utbildning i Sverige är 

mycket låg jämfört med andra OECD länder. Detta främjar inte 

utvecklingen av ett tjänstesamhälle som blir allt mer kunskapsintensivt. 

Detta måste förändras. Saco efterlyser därför en samlad översyn av 

skattesystemet för att på så sätt göra det möjligt att sänka skatten på 

arbete.   
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