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Inledning
TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Vi vill inledningsvis framhålla att för att Sverige ska kunna stå sig starkt i framtiden,
med en god välfärd och framgångsrika företag, krävs det att vi får ett
långsiktigt och stabilt skattesystem. Hur inkomstskatterna utformas har
stor betydelse för hur hela arbetsmarknaden och samhällsekonomin
fungerar.
TCO vill se ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande, samtidigt som välfärdens långsiktiga finansiering kan säkras. Flera
förslag i promemorian visar tydligt på behovet av större långsiktighet i
politiken. Allt sedan 1990-talets breda uppgörelser har skattesystemet på
viktiga punkter ändrats, ofta med smala politiska majoriteter som grund.
TCO vill hellre se en bred översyn av hela skattesystemet som syftar till
att ge långsiktigt hållbara uppgörelser över blockgränserna.

Inkomstskatteskalan
I promemorian föreslås att jobbskatteavdraget trappas ned med 3 procent
på inkomster från ca 50 000 per månad till 123 000 kr per månad då
jobbskatteavdraget helt försvinner. Samtidigt föreslås att uppräkningen av
skiktgränserna för statlig inkomstskatt begränsas. Detta försämrar ytterligare transparensen i inkomstbeskattningen, och innebär i praktiken att
marginalskatterna ökar och att fler får betala statlig inkomstskatt. Detta
ligger inte i linje med TCOs uppfattning att det ska premieras och löna
sig såväl med utbildning som ansvarstagande i arbetet.

Särskild löneskatt
I promemorian föreslås vidare att inkomstskatten för pensionsinkomster
sänks, men också att den särskilda löneskatten återinförs på
arbetsinkomster för personer som fyllt 65 år. Den särskilda löneskatten
föreslås till 8.5 % på löner, arvoden och andra förmåner liksom inkomst
av näringsverksamhet för personer som fyllt 65 år. För den långsiktiga

TCO
114 94 Stockholm
Org nr: 802003-5252

Besöksadress
Linnégatan 14
Stockholm

I:\PRELYTTR\REMISSER\Yttranden 2014\Y14-0090 Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor införr
budgetprop 2015.docx

Leveransadress:
Linnégatan 12
114 47 Stockholm
TCO ref nr: Ange nummer

Tel: 08 – 782 91 00
www.tco.se
info@tco.se

2(3)

finansieringen av såväl pensioner som välfärdssystem är det viktigt att
fler arbetar mer, även längre upp i åldrarna. Att återinföra en särskild
löneskatt utan att vidta andra åtgärder för att främja att äldre stannar
längre i arbetslivet motverkar denna utveckling.

Socialavgifter för unga
Nedsättningen av socialavgifterna för unga under 26 år föreslås bli slopad
i två steg, halverad nedsättning för 2015 för att helt upphöra 2016. TCO
ser bekämpandet av ungdomsarbetslöshet som en helt central fråga, såväl
ur ett individperspektiv som för samhällsekonomin. Effektiviteten i nedsättningen av socialavgifterna för ungas etablering på arbetsmarknaden
kan dock ifrågasättas. TCO ser därför att det kan vara befogat att slopa
nedsättningen till förmån för åtgärder som är mer träffsäkra i förhållande
till de individer som står längre från arbetsmarknaden.

Avdragsrätt för pensionssparande
I en tidigare promemoria har ett förslag om att begränsa avdragsrätten för
privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 2 400 kronor per år,
för att sedan försvinna året efter. I denna promemoria föreslås begränsningen för 2015 bli 1 800 kronor.
TCO anser att goda villkor för privat långsiktigt sparande är viktigt, inte
minst för många kvinnor med lägre inkomster på grund av deltidsarbete
och som är felavlönade. Utformningen av avdragsrätten i det privata
pensionssparandet gynnar dock framförallt personer med högre inkomster
på grund av skillnad i inkomstskattesats mellan sparandetillfälle och
uttagstillfälle, men styr samtidigt till en sparform som inte alltid är den
mest fördelaktiga för den enskilde. TCO tillstyrker därför förslaget. Jämfört med förslagen att höja inkomstskatten generellt är en avdragsbegränsning av detta slag att föredra.
Samtidigt är det oerhört viktigt att de som pensionssparar verkligen
uppmärksammas på att avdragsrätten kraftigt minskas/upphör för att
kunna se över sina sparformer utifrån de nya skattereglerna. Annars är
risken stor att människor ligger kvar med ett sparande som snarast blir
skattemässigt missgynnat jämfört med andra sparformer.
Skatteverket bör därför få i uppdrag att tydligt informera om detta i god
tid före utgången av 2014 till alla som i 2013 års deklaration gjort avdrag
för pensionssparande.

Skattereduktion för läxhjälp
Vidare föreslås i promemorian att skattereduktionen för läxhjälp, s k
LäxRut, avskaffas. Det innebär att läxläsning och hemundervisning inte
längre kan berättiga till Rut-avdrag för gymnasieelever. Vidare föreslås
att reglerna kring barnpassning förtydligas så att hjälp med skolarbetet
endast kan ske i ringa omfattning inom ramen för skattereduktionen. TCO
tillstyrker båda förändringarna då läxhjälp och undervisningsstöd ska vara
en integrerad del av skolans verksamhet och omfatta alla elever.
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Samtidigt är det viktigt att frågan fortsatt bevakas så att ändamålsglidning
mellan barnpassning och studiehjälp inte sker för grundskoleelever och
det bör övervägas om åldern för när barnpassning ska anses berättigad till
skattereduktion bör sänkas.
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