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En ny skattereform för jobb och företagande
Partistyrelsen kommer att föreslå Folkpartiet Liberalernas kommande landsmöte att en ny
sammanhållen skattereform ska genomföras. Skattereformen ska tydligt sänka beskattningen på
jobb och företagande.
Sverige är ett land med stora välfärdsambitioner. Därför behöver vi ha ännu större
sysselsättnings- och tillväxtambitioner. Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera de
offentliga åtagandena, men i sin utformning bör det gynna strävsamhet, flit, ambition och
risktagande. Idag motverkas istället det som bygger välstånd. Därför behöver Sverige nu en ny
skattereform.
Det skattesystem vi har tar inte i tillräcklig grad hänsyn till det internationella konkurrens och
omvandlingstryck som globaliseringen för med sig. Samtidigt ser vi tecken på att en
arbetsmarknad med högre kunskapsintensitet i kombination med en arbetskraft där alla inte har
hög produktivitet riskerar att öka på en tudelning mellan de som har och de som inte har ett
jobb. Skattesystemet måste adressera detta. Fastighetsbeskattningen behöver reformeras i
riktning mot ökad rörlighet samtidigt som skattepolitiken bör bidra till dämpa och stabilisera en
exceptionell prisutveckling. Vi ser hur klimatkrisen fortsätter ställa krav på en ökad beskattning
av det som bidrar till ett allt varmare jordklot och en allt ogästvänlig miljö för djur, växter och
människor. Sverige behöver en ny genomgripande skattereform.
Inriktningen på en sådan skattereform ska vara att de skatter som håller jobben och
sysselsättningen tillbaka sammantaget tydligt sänks. På sikt vill vi som liberalt parti ha ett så
lågt skattetryck som möjligt, samtidigt ser vi de kommande åren inte att det är möjligt att sänka
skattetrycket. Därför behöver skattesänkningarna i en reform vara fullt ut finansierade.

Inriktning för en ny skattereform för jobb och företagande
Sänkt skatt på arbete för att utbildning ska löna sig
Jämfört med nästan alla andra länder har Sverige både höga marginalskatter redan vid
medelhöga inkomster, och de högsta marginalskatterna på de allra högsta inkomsterna. Detta
bidrar mycket starkt till att utbildningspremien i Sverige är låg. Höga marginalskatter bidrar
också tydligt till ett mindre effektivt skattesystem där de arbetade timmarna hålls tillbaka.
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En del av finansieringen av denna skattereform behöver fasas in över tid. Därför är det rimligt
att också delar av sänkningen av den statliga inkomstskatten sker succesivt.
Marginalskatten vid medelhöga och höga inkomster ska bli lägre. Därför ska både värnskatten
avskaffas, brytpunkten tydlig höjas och nivån på det första steget i den statliga skatten sänkas.
De högsta marginalskatterna bör närma sig snittet i OECD.
Sänkt skatt för en breddad arbetsmarknad
Sänkt skatt på arbete är ett led i att bryta den svenska arbetslöshetens struktur, med betydande
sysselsättningsproblem för ungdomar med låg utbildning, utlandsfödda och personer med
funktionsnedsättning. Höga arbetskraftskostnader håller särskilt tillbaka den del av
tjänstesektorn som skulle kunna fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden för dessa
grupper. Vi bör bygga ut sådana avdrag och riktade skattesänkningar som breddar
arbetsmarknaden med fler lågtröskeljobb.
Inkomstskatten och den totala beskattningen av de lägsta inkomsterna ska sjunka för att skapa
utrymme för högre sysselsättning. Ytterligare skattesänkningar som breddar arbetsmarknaden
ska genomföras.
Bolagsbeskattningen behöver sänkas jämfört med idag
Bolagsskatten är en central skatt för svensk konkurrenskraft och för tillväxten hos företag i vårt
land. Bolagsskatten är också en av de faktorer som avgör var globala företag väljer att etablera
verksamhet. Sverige har stegvis sänkt den formella bolagsskattesatsen, men så har också våra
konkurrentländer gjort. Medan vi i mitten av 1990-talet hade en bolagsskattesats som var
tydligt lägre än snittet i EU och OECD är vår bolagsskattesats nu på en genomsnittsnivå
jämfört med vår omvärld. Det ökar risken för att företag väljer att investera i andra länder än
Sverige. En lägre bolagsskatt bör bidra till bland annat högre sysselsättning, högre kapitalstock,
högre utländska direktinvesteringar och högre BNP. Detta prioriteras högre än sänkt
kapitalinkomstskatt. Kapitalinkomstskatten bör däremot ta steg mot ökad enhetlighet.
Bolagsskatten ska, i syfte att säkra den svenska konkurrenskraften, fortsätta att sänkas.
Enhetligheten i kapitalinkomstbeskattningen ska öka.
Sänkta flyttskatter för ökad rörlighet på bostadsmarknaden
Den svenska fastighetsbeskattningen präglas av mycket höga skatter vid försäljning och inköp
av bostäder. Sverige har sannolikt de högsta sammanlagda beskattningen på reavinster från
bostadsförsäljningar i hela OECD. Det bidrar bland annat till lägre rörlighet på
bostadsmarknaden och en större bostadsbrist än vad som annars vore fallet. Flyttskatterna ska,
särskilt i form av uppskovsbegränsning och räntebeläggning ska sänkas.
Flyttskatterna vid fastighetsförsäljningar ska sänkas för att öka rörligheten.
Sänka skatter behöver finansieras
Prioriterade skattesänkningar behöver finansieras full ut. Relativt höga konsumtionsbeskattning
var en central del i den senaste skattereformen. Därefter har flera sänkningar genomförts vilket
har urholkat beskattning av skattebasen. Generella konsumtionsskatter har lägre negativa
effekter på BNP-nivå och sysselsättning än andra större typer av skatter. Därför kan det totala
uttaget av konsumtionsskatter bli högre när flera andra skattebaser nu framöver bör beskattas
lägre. Sverige har vidare idag inte högre miljöskatter än vår omvärld och deras storlek i relation
till BNP har något sjunkit över tid. Även om man måste väga enskilda skattehöjningar, såsom
den bensinskattehöjning som Folkpartiet Liberalerna under hösten motsatte sig, mot dess effekt
på konkurrenskraft och levnadsbetingelser, finns det möjlighet att både höja flertalet
miljöskatter och bredda miljöskatterunderlaget. Både bland annat Riksbanken och
Konjunkturinstitutet, liksom IMF och OECD, rekommenderar Sverige att sänka eller helt fasa

ut ränteavdragen. Hushållens skuldsättning är idag på en nivå som medför risker för både
enskilda och samhället. Därför kan långsiktigt utfasade ränteavdrag vara en del av
finansieringen i en samlad skattereform. En längre utfasning av ränteavdragen bör kopplas till
en succesiva sänkningar av den statliga inkomstskatten.
Att sänka skatten på jobb och företagande kräver finansiering genom motsvarande
skattehöjningar. Mervärdesskatten kan därför öka. Det kan åstadkommas genom att de olika
momsnivåerna justeras något uppåt eller genom att ökad enhetlighet. Den kommunala
fastighetsavgiften kan höjas och ränteavdraget fasas ut under en längre period. Det totala
uttaget av miljö- och klimatskatter kan också öka jämfört med idag. Bland de skattebaser som
kan beskattas hårdare finns exempelvis fordon och kemikalier.
Alla behöver bidra och alla behöver se fördelarna
Sverige behöver en skattereform för att skapa grund för högre sysselsättning och mer
företagande. Det är dock avgörande för legitimiteten i en samlad reform att alla både bidrar till
finansieringen och får del av fördelarna. Därför är det bland annat centralt att skillnaden i
beskattning mellan löntagare och pensionärer inte ökar. Skatteavdrag för barnfamiljer och
höjda bostadstillägg kan vidare övervägas för att stärka vissa grupper i ljuset av bland annat
höjda konsumtionsskatter.
En samlad reform ska inte innebära att skillnaden i beskattningen mellan löntagare och
pensionärer ökar. Exempel på förändringar som därutöver kan övervägas är skatteavdrag för
barnfamiljer och höjda bostadstillägg.

Sammantaget kommer partistyrelsen därmed föreslå landsmötet den 20-22 november att bifalla
följande sju punkter:
1. Att Folkpartiet Liberalerna verkar för en ny genomgripande skattereform.
Skattereformen ska vara fullt finansierad och sammantaget tydligt sänka beskattningen
på jobb och företagande.
2. Att marginalskatten vid medelhöga och höga inkomster ska bli lägre. Därför ska både
värnskatten avskaffas, brytpunkten tydlig höjas och nivån på det första steget i den
statliga skatten sänkas. De högsta marginalskatterna bör närma sig snittet i OECD.
3. Att inkomstskatten och den totala beskattningen vid de lägsta inkomsterna ska sjunka
för att skapa utrymme för högre sysselsättning. Ytterligare skattesänkningar som
breddar arbetsmarknaden ska genomföras.
4. Att bolagsskatten, i syfte att säkra den svenska konkurrenskraften, ska fortsätta att
sänkas. Enhetligheten i kapitalinkomstbeskattningen ska öka.
5. Att flyttskatten vid fastighetsförsäljningar ska sänkas för att öka rörligheten på
bostadsmarknaden.
6. Att sänka skatten på jobb och företagande kräver finansiering genom motsvarande
skattehöjningar, Mervärdesskatten kan därför öka. Det kan åstadkommas genom att de
olika momsnivåerna justeras något uppåt eller genom att ökad enhetlighet. Den
kommunala fastighetsavgiften kan höjas och ränteavdraget fasas ut under en längre
period. Det totala uttaget av miljö- och klimatskatter kan också öka jämfört med idag.
Bland de skattebaser som kan beskattas hårdare finns exempelvis fordon och
kemikalier.
7. Att en samlad reform inte ska innebära att skillnaden i beskattningen mellan löntagare
och pensionärer ökar. Exempel på förändringar som därutöver kan övervägas är
skatteavdrag för barnfamiljer och höjda bostadstillägg.

