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Remissyttrande 

Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för 

personer med sjukersättning och aktivitetsersättning  
 

Näringslivets Skattedelegation (NSD) har beretts tillfälle att svara på remissen och vill 

framföra följande. 

 

Jobbskatteavdraget ökar arbetsutbudet genom att arbetsinkomster träffas av en relativt sett 

lindrigare beskattning. Denna effekt försvagas dock om skattedifferensen minskas gentemot 

transfereringsinkomster såsom sjuk- och aktivitetsersättning. Av den anledningen, och i linje 

med tidigare remissvar1, avstyrker NSD förslaget i promemorian. Istället bör arbetslinjen i 

skattesystemet stärkas. Ett lämpligt första steg i en sådan ambition vore att avskaffa de nya 

skattereduktioner på tjänsteinkomster som införts efter 20172 och använda det frigjorda 

offentligfinansiella utrymmet till att bygga ut jobbskatteavdraget. En sådan förändring skulle 

dessutom förenkla inkomstbeskattningen. Om det finns politisk vilja att öka 

disponibelinkomster från olika transfereringar skulle detta kunna genomföras på ett mer 

transparent sätt från budgetens utgiftssida. Sådana åtgärder riskerar dock också att medföra 

negativa effekter på arbetsutbudet.   

 

Ytterligare en invändning, men av mer teknisk karaktär, är att beskrivningarna av 

skattereduktionens nuvarande storlek (s. 8 i promemorian) är något oklara. Bland annat 

uppges skattereduktionen i dagsläget vara i princip lika stor som jobbskatteavdraget för 

inkomster under 0,91 prisbasbelopp, samt att den understiger jobbskatteavdraget för 

inkomster mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp. För att detta ska stämma fullt ut måste man 

dock bortse från att den allmänna pensionsavgiften minskar avräkningsunderlaget för 

jobbskatteavdraget. Detta avräkningsunderlag utgör en begränsande faktor för 

jobbskatteavdragets storlek upp till arbetsinkomster på drygt 1,4 prisbasbelopp (vid en 

genomsnittlig kommunalskattesats). Motsvarande effekt uppkommer dock inte för 

skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning eftersom ingen allmän pensionsavgift tas 

 
1 Se NSD:s remissyttrande, dnr SN 2021-138, till promemorian Fi2021/02871. 

2 Utöver skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning gäller detta skattereduktionen för boende i 
vissa glest befolkade områden och skattereduktionen för förvärvsinkomster. Den tillfälliga 
skattereduktionen för arbetsinkomster upphör vid utgången av år 2022. 

https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/ip0fa_remissvar_2021-139pdf_1174526.html/remissvar_2021-139.pdf


 

ut på dessa inkomster. I praktiken är därför redan idag skattereduktionen på sjuk- och 

aktivitetsersättning större än jobbskatteavdraget upp till denna nivå.  
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