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Remiss av promemorian Förstärkt skattereduktion för
personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts till fälle att avge yttrande över angivna
promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bi fogat
yttrande.
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Remissyttrande

Remiss av promemorian Förstärkt skattereduktion för
personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Näringslivets Skattedelegation (NSD) har beretts tillfälle att svara på remissen och vill
framföra föl jande.

Förslaget i promemorian innebär att skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning
förstärks så att den motsvarar jobbskatteavdraget. Syftet uppges dels vara att ta bort
skillnaden i beskattning gentemot arbetsinkomster, dels att höja den disponibla inkomsten
för gruppen.

NSD avstyrker förslaget mot bakgrund att vi inte delar synsättet att alla förvärvsinkomster
nödvändigtvis ska beskattas likformigt.1 Tvärtom finns det tungt vägande
samhällsekonomiska skäl till varför arbetsinkomster bör möta en relativt sett lägre
beskattning då detta stimulerar arbetsutbudet och bidrar till högre sysselsättning. Om
regeringen vill höja de disponibla inkomsterna i den aktuella gruppen vore höjd
ersättningsnivå ett mer naturligt alternativ. Ett sådant tillvägagångssätt hade dessutom varit
mer transparent eftersom åtgärden i så fall hade hamnat på budgetens utgiftssida, samtidigt
som skattesystemets stimulans till arbete hade kunnat bibehållas. Med utgångspunkt från
behovet att stimulera arbetsutbudet och hävda arbetslinjen skulle dock även en sådan
åtgärd riskera att orsaka negativa effekter.

Om förslaget genomförs är det endast sjukpenning, föräldrapenning och
arbetslöshetsersättning som i praktiken har en annan beskattning än arbete. Mot denna
bakgrund anser NSD det angeläget att regeringen klargör att arbetslin jen gäller och att det
därför är uteslutet med särskilda skattelättnader för dessa inkomster.
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1 Vi hänvisar också till den övriga kritik som framfördes i Svenskt Näringslivs remissyttrande gällande
införandet av skattereduktionen, dnr SN 42/2017, Fi 201701367/S1.


