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Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Förslaget i sammandrag
I promemorian föreslås att


den särskilda löneskatten på lön och annan ersättning samt på
inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. avskaffas för personer
som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Sacos yttrande
Bakgrund
Den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster infördes i samband med
1991 års skattereform. Skatten skulle i sin ursprungliga form tas ut på alla
inkomster som inte gav upphov till socialförsäkringsförmåner.
Utgångspunkten var att all ersättning för arbete och all inkomst av
näringsverksamhet skulle beläggas med någon typ av socialavgift eller
motsvarande skatt. Tanken var att systemet skulle präglas av
likformighetsprincipen. Skattesatsen var beräknad så att den skulle
motsvara skatteinslaget i socialavgifterna, det vill säga, svara mot den del
av socialavgifterna som inte ger upphov till någon socialförsäkringsförmån.
Under 2007 och 2008 slopades den särskilda löneskatten i två steg.
Motivet var att göra det mer attraktivt för företag att behålla och
nyanställa äldre medarbetare för att på så sätt möta det ökade
arbetskraftsutbud av äldre som förväntades komma av det införda
jobbskatteavdraget. Tanken var att i högre grad uppmuntra arbetsgivare
att ta tillvara de äldres erfarenhet och kunskap. Samtidigt skulle de
sänkta lönekostnaderna skapa utrymme för företagen att genomföra
adekvata anpassningar efter de äldres önskemål och behov.
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När den särskilda löneskatten återinfördes under 2016 så motiverades
det med likformighets- och enhetligskäl, men även av offentligfinansiella
skäl. Det innebär att företag idag betalar en särskild löneskatt på 6,15
procent på anställdas löner och annan ersättning samt på inkomst av
aktiv näringsverksamhet för personer som fyllt 65 år.

Sacos synpunkter
Förslaget som presenteras i promemorian innebär att den särskilda
löneskatten återigen ska slopas. Förslaget innebär att lönekostnaden för
äldre kommer att sjunka, vilket syftar till att öka efterfrågan på personer
som fyllt 65 år, vilket i sin tur förväntas leda till att utträdet från
arbetsmarknaden senareläggs för den gruppen. På lång sikt är det dock
troligt att skattesänkningen bland äldre kommer att övervältras på hela
lönekollektivet, vilket också är en bedömning som framförs i
promemorian. Men effekten på arbetsgivarnas efterfrågan av personer
äldre än 65 år förväntas dock vara varaktig, eftersom arbetskostnaden
förblir lägre. Denna effekt tycker Saco är viktig.
I ljuset av att den svenska befolkningen blir allt äldre och
försörjningsbördan i samhället ökar, så är det avgörande att allt fler väljer
att senarelägga sitt utträde ur arbetskraften. Det är även nödvändigt att
öka incitamenten för arbetsgivare att behålla äldre arbetskraft. Att ta bort
den särskilda löneskatten är ett led i detta. Reformer som främjar
arbetslinjen är viktiga dels för den offentliga välfärdens finansiering
genom stärkta skattebaser, men också för att det allmänna
pensionssystemet ska kunna klara av att generera rimliga pensioner i
framtiden. Saco tillstyrker därför förslaget.
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