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LOs yttrande över promemorian ”Slopad
särskild löneskatt för personer födda 1937
och tidigare”
Promemorian föreslår att löneskatten avskaffas för personer födda 1937 och
tidigare. Detta berör både anställda och egenföretagare. Skattesänkningen är
en följd av att den 1 januari 2007 avskaffades löneskatten för personer födda
1938 och senare när de fyllde 65 år. Löneskattesatsen för personer födda
1937 och tidigare är nu 24,26 procent. Skattebortfallet beräknas till ca 300
miljoner per år. Syftet anges vara att det ska bli mer attraktivt att anställa
äldre och skattesänkningen ska träda i kraft den 1 januari 2008.
LOs styrelse är emot detta förslag om skattesänkning, av samma skäl som
man är emot den skattesänkning för äldre som genomfördes den 1 januari
2007. LOs styrelse anser allmänt att förändringar av relativa lönekostnader
ska genomföras av arbetsmarknadens parter i förhandlingar och inte genom
att statsmakten genomför generella skattesänkningar för vissa grupper på
arbetsmarknaden. Om skattesänkningar behöver användas för att stimulera
sysselsättning ska de vara individinriktade och inte generella. Detta för att
undvika att skattesänkningar berör individer som redan har ett jobb.
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När skattesänkningar genomförs generellt för personer över 65 år, kommer
dessa att i stor utsträckning tillfalla individer som redan har ett jobb.
Ungefär 30 procent av befolkningen har löneinkomster vid 66 års ålder och
när de når 70 års ålder är det 10 procent, se LO-rapporten (augusti 2006)
”Hur tänker alliansen – vem ska arbeta mer?”. I dessa fall tillfaller
skattesänkningen antingen arbetsgivaren eller alla egenföretagare över 65 år.
De negativa föredelningseffekterna framstår som betydligt större än de
begränsade sysselsättningseffekter som skattesänkningen kan ge.
För att göra det mer attraktivt att ha äldre personer anställda är det
effektivare om företaget satsar mer på äldre anställda genom att ge dem
vidareutbildning och utvecklingsmöjligheter. LO är därför emot denna
sysselsättningspolitik som bygger på skattesänkning för vissa grupper.
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