2020-08-18

Rnr 53.20

Finansdepartementet
103 33 Stockholm
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Sänkt statlig inkomstskatt
Förslaget i sammandrag
I promemorian lämnas förslag på sänkt statlig inkomstskatt. Med
anledning av att den slutliga utformningen av förslaget är beroende av
utfallet av de kommande budgetförhandlingarna mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna remitteras två alternativa förslag.
Förslag 1:
Skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs med 6 000 kronor utöver den
årliga uppräkning som sker med hänsyn till förändringen i
konsumentprisindex plus två procentenheter.
Förslag 2:
Den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster sänks från 20 procent
till 19,5 procent.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Sacos ställningstagande
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. Detta framförde Saco även i remissvaret som skrevs i
samband med att värnskatten skulle slopas.
Saco har under lång tid argumenterat för att högst 20 procent av alla
heltidsarbetande ska betala statlig skatt och att ingen ska behöva betala
mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Även om förändringarna i de
aktuella förslagen handlar om små förändringar så innebär båda
alternativen förändringar i rätt riktning. Saco tillstyrker förslagen.
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Helst hade dock Saco sett att den här typen av förändringar sker inom
ramen för en större skattereform som tog ett helhetsgrepp om
skattesystemet och den långsiktiga finansieringen av den offentliga
välfärden. Idag har välfärden ett kompetensförsörjningsproblem som
behöver lösas och dessutom en annalkande demografisk utmaning som

behöver hanteras. Om dessa problem ska få en lösning kommer det att
krävas ökade skatteintäkter.
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