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Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. 

Här följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås två alternativa förändringar av den statliga inkomstskatten på 

förvärvsinkomster: antingen en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, eller en 

sänkning av skattesatsen från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomst som 

överstiger skiktgränsen. 

 

Företagarnas synpunkter på förslaget 

Företagarna välkomnar förslagen. Vi har länge förordat sänkta marginalskatter på 

förvärvsinkomster, både genom höjd skiktgräns/brytpunkt och genom sänkt skattesats, då det 

gör det mer lönsamt att arbeta, driva företag och anställa. 

Olika skattesänkningar har olika grad av självfinansiering, genom de beteendeförändringar de 

ger upphov till hos berörda skattskyldiga. Avskaffandet av den s.k. värnskatten beräknades i 

olika studier ha en självfinansieringsgrad på mellan ca 60 och 190 procent.1 Ett fullständigt 

avskaffande av den statliga inkomstskatten skulle sålunda vara självfinansierande, dvs. att 

beteendeförändringar, förändrat arbetsutbud med mera som följd av avskaffandet skulle 

medföra ökade skatteintäkter som skulle täcka upp för den avskaffade statliga 

inkomstskatten.2 Mot den bakgrunden vore det rimligt att genomföra båda de föreslagna 

alternativen i promemorian.  

 

 
1 Se Lundberg, Ekonomisk Debatt nr 7/2016, s. 38. 
2 Ibid., s. 38-40 



   

I promemorian anges att beräkningar av förslagens effekter på arbetsutbudet är behäftade med 

stora osäkerheter (s. 8). Finansdepartementet har dock tidigare bedömt att en höjd skiktgräns 

och en sänkning av den statliga inkomstskattesatsen ger ”mycket likartade 

arbetsutbudseffekter” och att en höjd skiktgräns som innebär två miljarder mindre i 

skatteintäkter skulle ge 7 300 ytterligare årsarbetskrafter.3  

Även om Företagarna som nämnts ser att båda alternativen borde kunna genomföras, förordar 

vi i första hand alternativet med höjd skiktgräns. En ökad disponibel inkomst för fler och 

ökade incitament att arbeta mer är positiva effekter av en sådan förändring. 
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3 Ds 2010:37, s. 32, 40. 


