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Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster 

 

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

Här följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås två alternativ till skattereduktion för fysiska personer med 

förvärvsinkomster. I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år 

och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och 

skiktgränsen för statlig inkomstskatt. I det andra alternativet ges skattereduktionen för 

beskattningsbara förvärvsinkomster över 40 000 kr, och skattereduktionen uppgår då till 1 300 

kr per år. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

 

Företagarnas synpunkter på förslaget 

Sänkta skatter på arbete är en viktig och nyttig reform, och Företagarna har efterlyst sådana 

sänkningar under lång tid. Sverige har internationellt sett höga skatter på arbete, och i 

synnerhet höga marginalskatter. Skatteuttaget är hög vid relativt låga inkomster, även om vissa 

förändringar av skattesystemet de senaste åren – bland annat jobbskatteavdraget och det 

förhöjda grundavdraget – har minskat denna effekt. 

I promemorian föreslås sänkt inkomstskatt för fysiska personer, genom en skattereduktion för 

förvärvsinkomster. Detta innebär att såväl inkomster från lönearbete och näringsverksamhet 

som från t.ex. pension och föräldrapenning inkluderas. I sig innebär detta en skillnad mot 

jobbskatteavdraget, som är tydligt riktat för att ge incitament till arbete. Däremot är 

reduktionen i förslaget utformad för att ge en procentuellt högre reduktion vid lägre 

inkomster, vilket enligt promemorian ska ge incitament att gå från bidragsförsörjning till 

arbetsförsörjning. Båda alternativ som läggs fram i promemorian bedöms i 

konsekvensanalysen medföra att fler personer kommer i arbete, men samtidigt en negativ 



   

effekt på antal arbetade timmar bland dem som redan arbetar. Alternativ 2 bedöms dock på 

lång sikt ha en svagt positiv effekt på antalet arbetade timmar, till skillnad från alternativ 1. 

(Beräkningarna som ligger till grund för dessa redovisas inte i promemorian.) 

Som nämnts ser Företagarna de höga svenska marginalskatterna på arbetsinkomster som 

skadliga för såväl företagande som samhällsekonomi. Alternativ 1 i promemorian innebär en 

ökad marginalskatt jämfört med dagsläget, på inkomster omkring skiktgränsen för statlig 

inkomstskatt. Så som alternativ 1 är utformat skulle det också innebära väldigt påtagliga 

marginaleffekter i dessa inkomstspann. 

Företagarna förordar därför alternativ 2, av de två alternativ som presenteras i promemorian.  

Regeringen bör också överväga att, så som Konjunkturinstitutet föreslår i sitt remissvar (2020-

08-14), i genomförandet av förslaget sänka skattereduktionen som ges för inkomster från 

socialförsäkringar proportionerligt med individens aktuella ersättningsgrad, i syfte att 

bibehålla nettoersättningsgraden och därmed incitamenten att övergå till arbetsinkomster. 
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