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Datum

2021-02-11

Diarienummer

FKA 2020/287 (51)

Finansdepartementet

Remissyttrande över promemorian Tillfällig skattereduktion för
arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd
av pandemin (Fi2020/05197)
_______________________________
Förvaltningsrätten har tagit del av de förslag som redogörs för i promemorian och vill anföra följande.
Med undantag för integrering i skattetabellerna, utgörs möjligheten att
kunna ta hänsyn till skattereduktionen inom ramen för preliminärskattesystemet av skatteavdrag enligt en särskild beräkningsgrund (jämkning). Det
krävs då en aktiv åtgärd av den enskilde för att skattereduktionen ska beaktas under innevarande beskattningsår. Den nu aktuella lagen föreslås träda i
kraft den 1 december 2021 och vara tillämplig under beskattningsåren 2021
samt 2022. En ansökan om jämkning eller en begäran om omprövning av
beslutad preliminär skatt kan visserligen lämnas in när som helst under året,
men den andel av berörda skattebetalare som kan tänkas få direkt tillgång
till skattereduktionen via preliminärskattesystemet under åtminstone beskattningsår 2021 bör vara relativt begränsad. Övriga kan tillgodogöra sig
beloppet avseende detta beskattningsår först i samband med att den slutliga
skatten fastställs under beskattningsår 2022. Beroende på antalet beslutade
jämkningar, kan det tänkas se liknande ut under beskattningsåren 2022 och
2023. Kostnadskompensationen samt konjunkturstimulansen blir med anledning av detta delvis retroaktiv och sker med viss eftersläpning i förhållande
till beskattningsåren.
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För att på ett mer ändamålsenligt sätt uppnå det syfte som uppges eftersträvas, anser förvaltningsrätten att det kan finnas skäl att undersöka alternativa
lösningar. Lagförslaget innebär att skattereduktionen tillgodogörs samtliga
individer med arbetsinkomster inom ett visst intervall, oavsett om de haft
någon ökning av arbetsrelaterade kostnader. Ett alternativ som bör ge ett
mer träffsäkert resultat och som medför en omedelbar effekt för berörda
skattebetalares disponibla inkomster, är någon form av ekonomiskt stöd relaterat till arbetsinkomster. Till stödet bör i sådant fall knytas ett ansökningsförfarande, så att ersättning utbetalas för faktiska utgifter. Detta tillvägagångssätt kan motivera till ytterligare konsumtion samtidigt som möjligheterna till att kompensation sker för avsedda merkostnader ökar. Det finns
redan ekonomiska stöd med anledning av pandemin inom andra områden
(till exempel omställningsstöd). Den administrativa bördan som promemorian talar om i detta sammanhang, får ställas i relation till övriga omständigheter kring ett sådant förfarande.
Vidare ser förvaltningsrätten att skattereduktionen, så som den nu föreslås
eller genom alternativa lösningar, skulle kunna leda till vissa hälsofrämjande effekter, på både kortare och längre sikt. Bland annat kan den medföra
ökade möjligheter till undvikande av smittspridning på olika sätt för de som
behöver transportera sig till arbetet. För de som arbetar hemifrån kan medlen bidra till förbättrad såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö genom arbetsrelaterade investeringar. Förutom att detta i förekommande fall också
ger positiva effekter i konsumtionsledet för konjunkturen och den ekonomiska återhämtningen på kortare sikt, kan det leda till fler arbetade timmar i
stort som består en längre period än de två år under vilka lagförslaget föreslås tillämpas. I förlängningen kan det också få genomslag hos såväl företag
som offentlig sektor med anledning av till exempel ökad närvaro på arbetet,
ökad produktivitet samt större arbetsglädje.
Slutligen bedöms, i likhet med vad som anförs i promemorian, lagförslaget i
sin nuvarande form inte leda till några påtagliga effekter för de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
_______________________________
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Detta yttrande har beslutats av rådmannen Jan Finander.

Jan Finander

