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Promemorian förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster 

Småföretagarnas Riksförbund lämnar här sina synpunkter på de förslag som presenteras i 

promemorian Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster  

Sammanfattning av förslaget 

I januari 2021 infördes en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. I 

promemorian föreslås att denna skattereduktion ska förstärkas samtidigt som utformningen av 

skattereduktionen justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek. Förslaget 

innebär att skattereduktionen som huvudregel ska vara 1 720 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. 

 

Skälen för promemorians förslag 

 

Enligt januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, ska en kraftfull grön skatteväxling  

genomföras genom att höjda miljöskatter ger utrymme för att sänka skatterna på jobb och 

företagande. Målet är att den gröna skatteväxlingen ska omsluta minst 15 miljarder kronor. En 

utgångspunkt i den gröna skatteväxlingen är vidare att det totala skatteuttaget ska förbli detsamma.  

Höjda skatter på energi och miljöutsläpp ska alltså balanseras med en sänkning av andra skatter. 

 

Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på förslaget 

 

Småföretagarnas Riksförbund är generellt positiva till sänkta skatter men ställer sig frågande till om 

denna påstådda gröna skatteväxling blir neutral. Enligt promemorian innebär reformen en 

genomsnittlig ökning av den disponibla inkomsten med omkring 263 kr/år vilket motsvarar ca 22 

kr/månad eller 75 öre/dag. Att summor av denna modesta storleksordning skulle påverka en ökning 

av sysselsättning är mycket osannolikt. Då skattereduktionen sedan tidigare legat på 1 500 kr borde 

det finnas möjlighet att göra en beräkning på i vilken grad den redan existerande skattereduktionen 

lett till att fler kommit ut på arbetsmarknaden. I konsekvensanalysen Effekter för företagen gör man 

bedömningen att förslaget inte får effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensvillkor eller villkor i övrigt.  Syftet med skattereduktionen är enligt promemorian att 

kompensera för höjda miljöskatter inom ramen för en grön skatteväxling, och att skapa incitament 

till att komma ut i heltidsarbete. Då osäkerheten är stor beträffande skapande av heltidsarbete är 

sannolikheten att promemorians förslag inte i tillräckligt stor grad kompenserar de småföretagare 

som kommer drabbas av höjda miljöskatter.  
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Frågan är därför i vilken utsträckning landets småföretagare får betala för denna breda och för de 

flesta i plånboken omärkbara skatteförändring. Det finns indikationer och förslag på höjda miljö och 

energiskatter som kan komma att påverka kostnadsläget för de mindre företagen.  

 

Då syftet med skattereduktionen har koppling till en grön skatteväxling borde promemorian även 

redovisa vilka miljö och energiskatter som finansierar skattereduktionen. Då skulle transparensen i 

skatteväxlingen varit betydligt enklare att följa samt skulle analys kring effekterna för småföretagare 

vara enklare att ta ställning till. Att som nu beskriva syftet med förslaget i en helhet och sedan enbart 

analysera förslagets effekter som en isolerad företeelse gör att förslagets fördelar och nackdelar inte 

kommer till sin fulla rätt. 

 

Skatteväxlingens utformning sägs vara neutral men man bedömer en minskning av statens totala 

skatteintäkter på 2.12 miljarder. Småföretagarnas Riksförbund anser att promemorian tydligare 

skulle beskriva vilka skatter som finansierar denna sänkning. Troligtvis är dessa skatter belastande för 

företag och denna konsekvensanalys utreds inte.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Peter Thörn   Mattias Andersson 

Förbundsordförande  Näringspolitiskt ansvarig 
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