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Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna
promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat
yttrande.
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Remissyttrande
Remiss av Promemorian Begränsad uppräkning av den nedre
skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.
NSD avstyrker förslaget.
Förslaget orsakar problem för arbetsutbud, konkurrenskraft, effektivitet, välstånd m.m. vilket
belagts i åtskillig forskning. NSD påtalat detta i tidigare remissyttranden1 och framhållit att
det är angeläget att sänka den högsta marginalskatten genom såväl lägre skattesats som
högre brytpunkt.
Marginalskattehöjningen från ca 32 till ca 52 procent som följer av förslaget träffar personer i
inkomstlägen kring 37 000 kr/månad. Tillsammans med den skatteskärpning som följt av
brytpunktens frysning fr.o.m. 2016 drabbas ca 100 000 personer av höjd marginalskatt, vilket
enligt promemorian innebär att det fr.o.m. 2017 är ca 1,3 miljoner skattebetalare som får
behålla mindre än hälften av en inkomstökning. En närmare redogörelse för vilka som
drabbas av skattehöjningarna saknas i promemorian; NSD kan konstatera att det är ungefär
var tredje heltidsarbetande och att det i hög utsträckning rör sig om vanliga yrken som
ingenjörer, poliser, erfarna sjuksköterskor och lärare.2
NSD konstaterar att förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om
arbetslinjen och mot ambitionerna om ökad sysselsättning och fler arbetade timmar.
Förslaget försämrar också utbildningspremien och är negativt för viljan till
kompetensutveckling.
Promemorian saknar uppgifter om hur förslaget påverkar det svenska skattesystemets
konkurrenskraft i internationellt perspektiv. I en allt mer globaliserad värld, där kampen om
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Diarienr SN 172/2014 – Fi 2014/3347.
Se ”Perspektiv på marginalskatter” Skattenytt 2015:8.
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talanger hårdnar på arbetsmarknaden, blir ett konkurrenskraftigt skattesystem en allt
viktigare faktor. Med förslaget förvärras dock Sveriges ställning som ett land som belastar
inkomster med hög marginalskatt redan från förhållandevis låga inkomstnivåer, se figur.3

Källa: KPMG Tax rates online, 2015.
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I en mer omfattande jämförelse av skattebelastningen på arbete kan även andra skatter,
fr.a. arbetsgivaravgiften, inkluderas. Även på detta område ligger Sverige internationellt sett
relativt högt; exempelvis har Danmark ingen arbetsgivaravgift och många länder har tak för
arbetsgivaravgiften.
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