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Förstärkt
skattereduktion
för
personer
sjukersättning och aktivitetsersättning

med

Förslaget i sammandrag
Under 2018 infördes en skattereduktion för personer med inkomster från
sjukersättning eller aktivitetsersättning. I promemorian föreslås att
denna skattereduktion ska förstärkas med syfte att ta bort skillnaden i
beskattning av sådan ersättning och arbetsinkomster.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Sacos ställningstagande
Saco instämmer i bedömningen att det finns goda fördelningspolitiska
argument för att gynna gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning.
Personer som har sin försörjning via sjukersättning eller
aktivitetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard
jämfört med befolkningen som helhet. Skillnaden har dessutom
förstärkts över tid eftersom ersättningsnivån inte har följt den generella
löneutvecklingen. Saco ser därför att det finns ett behov av att höja den
ekonomiska standarden för gruppen, vilket emellertid bör ske genom
höjda ersättningsnivåer.
Det bör däremot inte ske via en skattereduktion eftersom det förvärrar
ett redan komplicerat skattesystem som därigenom blir mindre
transparent och mer svåröverskådligt.
Saco avstyrker idén om att ha ett skatteavdrag för det aktuella syftet och
förkastar därför också idén om att förstärka skatteavdraget på det sätt
som beskrivs i promemorian. Saco har i tidigare remissvar argumenterat
för att skattereduktioner ska användas sparsamt, och bör motiveras av ett
ökat arbetsutbud, fler arbetade timmar eller ökad sysselsättning. I det här
fallet blir effekten den motsatta.
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Regeringen tillsatte en utredning under 2020 (dir 2020:31) som bland
annat hade i uppdrag att komma med förslag på hur regelverket kan
förändras för att uppmuntra delaktighet i samhällslivet genom bland
annat arbete för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Utredningen redovisade sina förslag i augusti 2021 (SOU 2021:69). Att i
det läget komma med förslag som reducerar de ekonomiska incitamenten
att i någon mån arbeta förefaller kontraproduktivt.

Saco har i olika sammanhang framfört till regeringen att det är hög tid att
ta initiativ till och tillsätta en parlamentarisk utredning med syfte att se
över hela skattesystemet för att göra det enklare, transparentare och mer
effektivt och samtidigt ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga
finansieringen av den offentliga välfärden. Saco väntar fortfarande på
besked.
Saco avstyrker förslaget i promemorian.
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