
 

   

LOs yttrande angående Remiss av promemorian 
Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för 
förvärvsinkomster 
 
Sammanfattning av LOs synpunkter 

• LO har tidigare avvisat en förstärkning av skattereduktionen för 

förvärvsinkomster. 

• LO anser att positiva sysselsättningseffekter av förslaget är 

osannolika. 

• LO anser att Sverige behöver investeringar, inte breda 

skattesänkningar 

• LO anser att skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare 

reform. 

• Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians förslag. 

  

Inledning 
Skattekvoten har sänkts från 50 procent av BNP till 42 procent i år (2021). 

Det innebär slopade skatteintäkter motsvarande 400 miljarder kronor per år. 

Huvuddelen av skattesänkningarna har inte varit motiverade av vare sig 

fördelnings- eller effektivitetsskäl. Flertalet har dessutom bidragit till ökade 

inkomstskillnader, såsom införandet av jobbskatteavdraget, förändringen av 

fastighetsskatten och slopandet av förmögenhetsskatten.  

  

Förslaget om en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster 

innebär en ytterligare skattesänkning med 9 miljarder kronor nästa år (2022) 

och skattereduktionen beräknas sammantaget att kosta staten 17 miljarder 

per år. 

  

Nej till den tidigare föreslagna förstärkningen 
LO har i ett yttrande över promemorian Förstärkt skattereduktion för 

förvärvsinkomster yttrat följande: a) LO anser att intäkter från punktskatter 

inte permanent bör växlas mot sänkta skatter på arbete. b) LO anser att 

positiva sysselsättningseffekter av förslaget är osannolika. c) LO anser att 

skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform.  
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Mot bakgrund av ovanstående avstyrkte LO promemorians förslag.1 

LO noterar att fördelningseffekten av förslaget är positiv men anser att den 

inte vägs upp av den stora kostnaden.  

 

I LOs skattepolicy Skatter för det 21a århundradet2 föreslår vi ”ett 

förvärvsavdrag för vanligt folk”. Detta ska ersätta jobbskatteavdraget, det 

särskilda grundavdraget för pensionärer samt skattereduktionen för sjuk- 

och aktivitetsersättning med en ny statlig skattereduktion lika för alla former 

av förvärvsinkomster. Ett sådant avdrag bör av fördelningsskäl inte omfatta 

höga inkomster, utan trappas av. Utformningen av den föreslagna 

skattereduktionen liknar LOs förslag men utan att jobbskatteavdraget slopas 

och utan avtrappning för höga inkomster. 

  

Kostsamt med breda skattesänkningar 

Förslaget innebär att 7,5 miljoner människor får sänkt skatt – det 

förvärvsavdrag som under förra året infördes på 1 500 kronor per år utökas 

nu med cirka 1 320 kronor per år. Marginalskatten sjunker med 0,7 

procentenheter upp till inkomster på 265 000kr/år, därefter är den 

oförändrad. Den totala kostnaden beräknas, som nämndes inledningsvis, till 

dryga 17 miljarder årligen. 

 

Finansdepartementets slutsats om förslagens effekter på sysselsättningen är 

att det kan leda till ett ökat antal arbetade timmar för de som tjänar upp till 

265 000 kr/år. En eventuellt positiv effekt motverkas dock av att de som har 

högre inkomster riskerar att arbeta mindre, eftersom de får samma 

skattesänkning oavsett om de arbetar mer eller inte. Slutresultatet avseende 

arbetsutbudet blir mycket osäkert.  

 

Forskningen ger inget entydigt svar på hur starkt det eventuella sambandet 

mellan skatter och sysselsättning är i Sverige. Det enda som är säkert är att 

förslaget leder till minskade skatteintäkter. Förslaget kan därför inte 

motiveras utifrån ett effektivitetsperspektiv. 

 

LO har framfört att Sverige är i behov av stora investeringar, i infrastruktur, 

bostäder och välfärd.3 Det innebär att vi anser att breda skattesänkningar 

inte är prioriterade eller motiverade. 

 

 

 
1https://www.lo.se/start/lo_fakta/los_yttrande_angaende_promemorian_forstarkt_skatteredu

ktion_for_forvarvsinkomster 
2 Se LO (2021), Skatter för det 21a århundradet – LOs skattepolicy. 
3 Se LO (2021), Nystart för vanligt folk – Investera i Sverige. 
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Nödvändigt med en ny skattereform  
Dagens skattesystem bidrar till att öka klyftorna och räcker inte till för att 

finansiera välfärden. Det är dessutom fullt av avdragsmöjligheter och 

undantag som ofta gynnar resursstarka grupper samt bäddar för 

skatteplanering, skattefusk och skatteflykt. Det är både ohållbart och 

orättvist.  
 

LO förordar att skattesystemet ses över i sin helhet och att ett arbete med att 

skapa ett rättvist skattesystem, som bättre bidrar till finansieringen av 

behoven i välfärden, i Sveriges infrastruktur och av klimatomställning, 

inleds snarast. 

  
LO ser därför i nuvarande läge ingen anledning att tillstyrka förslag om 

ytterligare sänkt skatt på arbete. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Susanna Gideonsson Åsa-Pia Järliden Bergström 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 


