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Remissyttrande
Remiss av promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år
som arbetar
Näringslivets Skattedelegation (NSD) har beretts tillfälle att svara på remissen och vill
framföra följande.
NSD anser det angeläget att drivkrafterna till arbete stärks samt att fler äldre väljer att stanna
kvar längre i yrkeslivet och tillstyrker därför förslaget i promemorian. Utöver vad NSD anfört1
över tidigare förändringar på området kan påtalas att förslaget hade fått ännu bättre effekt
om det också hade innehållit en slopad avtrappning av skattereduktionen. På så vis hade
man kunnat uppnå större effekter på den intensiva marginalen (att antalet arbetade timmar
ökar bland de redan sysselsatta). Visserligen är detta ännu mer eftersträvansvärt bland
yngre arbetstagare eftersom den gruppen är mycket större till antalet, men för äldre blir
marginalskatteproblematiken å andra sidan särskilt framträdande eftersom dessa kan
drabbas av avtrappningar både från det förhöjda grundavdraget och från jobbskatteavdraget.
Tillsammans trycker dessa avtrappningar upp den högsta marginalskatten till en nivå som
ligger sex procentenheter över den statliga och kommunala inkomstskatten (52,5 + 6 = 58,5
procent).
I detta sammanhang noterar vi också att promemorian inte nämner marginalskatteeffekter
annat än väldigt kortfattat i avsnittet om effekter för enskilda (s. 8). Där är skrivningen
dessutom relativt otydlig eftersom den kan feltolkas som att marginalskatten sänks med två
procentenheter för samtliga äldre arbetstagare med inkomster upp till 300 000 kronor. I
själva verket gäller detta bara för personer födda 1957. Vid tidigare födelseår sänks
marginalskatten i ett snävare intervall mellan cirka 240 000 och 300 000 kronor. Även om det
är en detalj i sammanhanget hade denna omständighet kunnat beskrivas tydligare.
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