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Promemorian ytterligare förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
Småföretagarnas Riksförbund lämnar här sina synpunkter på de förslag som presenteras i
promemorian Ytterligare Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
Sammanfattning av förslaget
I januari 2021 infördes en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. I juni
föreslogs en förstärkt skattereduktion som nu föreslås förstärkas ytterligare från 1 720 kr till 2 820 kr.
Förslaget innebär att skattereduktionen som huvudregel ska vara 2 820 kronor och ges till personer
med en fastställd förvärvsinkomst som är högre än 65 000 kronor per år. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den
31 december 2021.
Skälen för promemorians förslag
Syftet till förslaget är denna gång att hushållens ekonomiska situation behöver förstärkas under det
rådande ekonomiska läget. Vilket skiljer sig avsevärt från syftet som presenterades i tidigare
förstärkt skattereduktion som då angav en kraftfull grön skatteväxling som skäl. Detta skäl var något
Småföretagarnas Riksförbund kritiserade i sitt remissyttrande på föregående promemoria i ämnet.
Förvisso är presenterat syfte i detta förslag betydligt tydligare och mer transparent, men förbundet
ställer sig frågande till hur samma förslag, men med olika summor, på förstärkt skattereduktion kan
presenteras med så olika syften.
Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på förslaget
Småföretagarnas Riksförbund är generellt positiva till sänkta skatter men ser ett ökat behov av en
förenkling av skattesystemet, som idag är ett för både arbetsgivare och arbetstagare näst intill
oöverskådligt lapptäcke av reduktioner, subventioner, sanktioner och skatterättsliga traditioner.
Löften om en omfattande skattereform, i exempelvis Januariavtalet, vittnar om en insikt kring att
nuvarande skattesystem inte är hållbart. Avsaknaden av förslag på en omfattande skattereform tyder
på att lapptäcket även är alltför komplicerat ihopsatt för de som har ambitionen och möjligheten att
genomföra det nödvändiga förenklingsarbetet.
Enligt promemorian innebär skattereduktionen en genomsnittlig ökning av den disponibla inkomsten
med omkring 1200 kr/år vilket motsvarar ca 100 kr/månad eller 3,30 kr/dag. I avsnittet Effekter på
företagen beskrivs en marginell effekt om att skattereduktionen på lång sikt skulle leda till att det blir
enklare att rekrytera personal. Småföretagarnas Riksförbund anser att denna slutsats bygger på ett
antagande om dynamiska effekter, vilket i andra promemorior oftast inte kan tas i beräknande. Då
skattereduktionen sedan tidigare legat på 1 500 kr borde det finnas möjlighet att göra en beräkning
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på i vilken grad den redan existerande skattereduktionen lett till att fler kommit ut på
arbetsmarknaden och i så fall borde en sådan beräkning redovisats i konsekvensanalysen.
Med vänlig hälsning
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