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Yttrande över promemorian Avskaffad särskild
löneskatt för äldre
Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar följande kommentarer på förslaget om att
avskaffa den särskilda löneskatten för äldre.
ESV delar bedömningen i promemorian att skattesänkningen kommer övervältras
på hela löntagarkollektivet, inte bara de äldre än 65 år som direkt påverkas av
förslaget. Det gör att den relativa lönekostnaden för äldre kommer att vara ännu
lägre än för yngre arbetstagare med samma lön. Efterfrågan på äldre arbetskraft
kan därmed komma att öka och fler äldre träder ut ur arbetskraften senare. ESV
bedömer dock att förslaget kommer att få små effekter på sysselsättningen. För
äldre arbetskraft har reformer som påverkar arbetsutbudet normalt sett större effekt
än de som påverkar efterfrågan. Detta eftersom det som främst avgör hur mycket
de som är äldre än 65 år arbetar är tidpunkten för pensionering.
En möjlig effekt av förslaget är att skattereglerna i högre grad kan komma att
påverka vem som anställs. I vissa fall skulle den lägre relativa lönekostnaden för en
äldre arbetstagare jämfört med en yngre kunna avgöra anställningsbeslutet snarare
än produktiviteten hos de sökande.
ESV anser att förslagets offentligfinansiella effekter borde redovisats i promemorian. Utan offentligfinansiell effekt är det svårt att bedöma hur effektivt förslaget är. Det blir också svårt att jämföra med andra skatteförslag. I promemorian
hänvisas till den av riksdagen beslutade budgeten men där framgår inte de enskilda
förslagen, utan endast de samlade inkomstberäkningarna. Dessutom bedöms en
avskaffad löneskatt medföra övervältring på främst löner och då har förslaget både
direkta och indirekta effekter på inkomsterna, vilket inte går att utläsa i den
beslutade budgeten.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Peter Höglund har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
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