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Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till
följd av pandemin
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.
Förslaget om att sänka skatter är gott och även slutsatsen att Förslaget innebär att det blir mer
lönsamt att börja arbeta eftersom nettoinkomsten från arbete, och därmed incitamenten till arbete,
stiger till följd av förslaget. Med den insikten finns det goda motiv till ytterligare förenklingar och
underlättnader för en ljusare framtid för Sverige.
Det är bra att även inkomst av aktiv näringsverksamhet inlemmas i begreppet arbetsinkomst, och på
sidan 8 redovisas underlaget som gör systemet i princip oförklarligt för gemene man. Det finns i dag
en definition av arbetsinkomster i 67 kap. 6 § första och andra styckena IL. Enligt denna definition
avses med arbetsinkomster sådana inkomster av anställning eller inkomster av annat förvärvsarbete
som anges i 59 kap. 8–12 §§, 13 § 11 och 12, 14 § första stycket 1–3 och 5 samt 15–19 och 27 §§
socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, med undantag för sådana inkomster som anges i 59 kap. 23,
25, 26 och 28 §§ SFB. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverksamhet
som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning har arbetat i verksamheten. Ekonomiskt om-ställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108) om ersättning till
riksdagens ledamöter ska, i enlighet med definitionen i inkomstskatte-lagen, inte anses som
arbetsinkomst. I andra sammanhang har Finansdepartementet uttryckt de som att Ett legitimt
skattesystem bör kunna förstås av alla och vara transparent utformat.
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarige Erik
Sjölander varit föredragande.
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