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REM I SSVAR (Fi20 21/ 0 2871/ S1)

För stärk t skatter eduktion för per soner m ed
sjuker sä ttning och akti vi tetsersättning

För slaget i samm andr ag
Under 2018 infördes en skattereduktion för personer med inkomster från
sjukersättning eller aktivi tetsersättning. I promemorian föreslås att
denna skattereduktion ska förstärkas med syfte att ta bor t skillnaden i
beskattning av sådan ersättning och arbetsinkomster.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Sacos ställningstagande
Saco instämmer i bedömningen att det finns goda fördelningspoli ti ska
argument för att gynna gruppen med sjuk- och akti vitetsersättning.
Personer som har sin försör jning via sjukersättning eller
aktivi tetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard
jämför t med befolkningen som helhet. Skillnaden har dessutom
förstärkts över tid eftersom ersättningsni vån inte har föl jt den generella
löneutvecklingen. Saco ser därför att det finns ett behov av att höja den
ekonomiska standarden för gruppen, vilket emeller tid bör ske genom
höjda ersättningsni våer.

Det bör däremot inte ske via en skattereduktion eftersom det för värrar
ett redan komplicerat skattesystem som därigenom blir mindre
transparent och mer svåröverskådligt.

Saco avstyrker idén om att ha ett skatteavdrag för det aktuella syftet och
förkastar därför också idén om att förstärka skatteavdraget på det sätt
som beskri vs i promemorian. Saco har i tidigare remissvar argumenterat
för att skattereduktioner ska användas sparsamt, och bör motiveras av ett
ökat arbetsutbud, fler arbetade timmar eller ökad sysselsättning. I det här
fallet blir effekten den motsatta.

Regeringen til lsatte en utredning under 2020 (dir 2020:31) som bland
annat hade i uppdrag att komma med förslag på hur regelverket kan
förändras för att uppmuntra delaktighet i samhällsli vet genom bland
annat arbete för personer med sjuk- eller akti vitetsersättning.
Utredningen redovisade sina förslag i augusti 2021 (SOU 2021:69). Att i
det läget komma med förslag som reducerar de ekonomiska incitamenten
att i någon mån arbeta förefaller kontraproduktivt.
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Saco har i olika sammanhang framför t ti ll regeringen att det är hög tid att
ta ini tiativ ti ll och tillsätta en parlamentarisk utredning med syfte att se
över hela skattesystemet för att göra det enklare, transparentare och mer
effekti vt och samtidigt ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga
finansieringen av den offentliga väl färden. Saco väntar for tfarande på
besked.

Saco avstyrker förslaget i promemorian.
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