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LOs yttrande över betänkandet Skatt på finansiell 
verksamhet  
 

Sammanfattning av LOs synpunkter: 

 

 LO anser att det är rimligt att minska den skattefördel banker och 

finansiell verksamhet har. LO stödjer att en skatt införs i enlighet 

med utredningens förslag. 

 LO anser att regeringen bör, om det är tekniskt lämpligt, överväga 

om skatten också ska belasta kapitalkostnader samt också överväga 

att taket för skatt på import av finansiella tjänster tas bort. 

 LO anser vidare att regeringen bör överväga ett grundavdrag för 

skatten så att antalet företag som administrativt omfattas begränsas 

samt säkerställa att arbetslöshetskassornas grundläggande 

verksamhet inte berörs av skatt på finansiell verksamhet. 

 LO anser slutligen att det är angeläget att regeringen ser över 

möjligheten att kompensera för de negativa effekter förslaget kan ha 

för pensionerna. 

 

 

LO synpunkter 
 

LO eftersträvar ett enhetligt och likformigt skattesystem. Givet att 

försörjningsbördan för välfärden stiger framöver så är det särskilt viktigt att 

alla sektorer beskattas så lika som möjligt. Idag är finanssektorn 

skattemässigt gynnad. 

 

Utredningen om skatt på finanssektorn visar att banker och andra finansiella 

företag samt deras kunder har en fördel om närmare 20 miljarder kronor av 

att finansiella tjänster inte är belagda med moms. 

 

Utredningen föreslår att en finansiell aktivitetsskatt införs för att minska den 

stora fördel sektorn har. Utredningen väljer dock att föreslå en begränsad 

finansiell aktivitetsskatt som endast belastar lönekostnader och inte 
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kapitalkostnader. Därtill föreslår utredningen att skatten endast ska 

kompensera för cirka 1/3 av sektorns skattefördel. Således kvarstår cirka 2/3 

av skattefördelen även om skatten införs. 

 

LO delar utredningens bedömning att en skatt på finansiella aktiviteter bör 

införas för att minska sektorns skattefördel. LO ser inga skäl till varför den 

finansiella sektorn särskilt ska gynnas genom en lägre beskattning än andra 

branscher. 

 

LO instämmer också i utredningens bedömning att ”det finns skäl att 

fortlöpande se över” om skattesatsen behöver justeras. 

 

LO anser att det principiellt vore mest riktigt om den finansiella 

aktivitetsskatten också belastade kapitalkostnaderna. Det finns tekniska 

invändningar mot en skatt på kapitalkostnaderna. Men LO anser att 

regeringen noga bör studera om det går att finna någon lösning som innebär 

att också kapitalkostnaderna belastas. 

 

I utredningen föreslås en modell som innebär att även importerade 

finansiella tjänster belastas. LO stödjer denna modell då det minskar risken 

för utflyttningar av skatteskäl. Vid import av finansiella tjänster begränsas 

dock skatten i vissa fall av ett tak för beskattningsunderlaget. LO anser att 

regeringen noga bör studera om det är motiverat att ha detta tak. 

 

Utredningen har valt att inte föreslå ett grundavdrag för skatten. Därmed 

omfattas alla företag som i någon del bedriver finansiell verksamhet. LO 

anser att skatten blir tekniskt enklare att hantera och möter större acceptans 

om ett grundavdrag införs som undantar företag som endast har en 

begränsad finansiell verksamhet. LO kan också konstatera att utredningen 

inte explicit undantar aktörer som så som arbetslöshetskassor. LO uppmanar 

regeringen att säkerställa att arbetslöshetskassornas grundläggande 

verksamhet och motsvarande verksamhet inte berörs av skatt på finansiell 

verksamhet. 

 

Avslutningsvis kan LO konstatera att skatten på finansiell verksamhet också 

belastar förvaltning av pensioner. LO anser att regeringen behöver klargöra 

effekter av förslaget för pensionerna. I en tid då tjänstepensioner kommit att 

få en allt större betydelse för individens framtida försörjning i takt med att 

den allmänna pensionen urholkas, menar LO att det är problematiskt om 

tjänstepensionerna påverkas negativt. Resultatet blir lägre pensioner och 

sämre möjligheter till en trygg försörjning på ålderns höst.  

 

De som tillhandahåller tjänstepensioner är dessutom många gånger 

ömsesidiga bolag, inte vinstdrivande. Tanken att det är de finansiella 
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företagens aktieägare bär en del av de ökade kostnaderna genom lägre 

vinstkrav är inte giltig för ömsesidiga bolag.  

 

Ett sämre skydd mot oväntade händelser och lägre pensionsnivåer leder 

ofrånkomligen till att fler individer kommer att vara beroende av 

garantipension och bidrag som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.  

 

LO anser därför att det är angeläget att regeringen ser över möjligheten för 

att kompensera de negativa effekter förslaget kan ha för pensionerna. 

 

Med hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

Karl-Petter Thorwaldsson   Torbjörn Hållö 


