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Remissyttrande: Förstärkt skattereduktion
för förvärvsinkomster
Arbetsförmedlingens yttrande begränsas till kommentarer på de delar av
skatteförslaget som kan bedömas påverka arbetsmarknaden och
Arbetsförmedlingens verksamhet.

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker det övergripande förslaget om
skattereduktion för förvärvsinkomst. Arbetsförmedlingen avstyrker
förslaget att skattereduktionen ska gälla för socialförsäkringsförmåner,
framförallt pension, då detta kan minska arbetskraftsutbudet.
Arbetsförmedlingen anser att förslaget kan ha en positiv effekt på
arbetskraftsutbudet bland grupper som har en svag koppling till
arbetsmarknaden. Förslaget kan dock ha en något negativ effekt på
arbetskraftsutbudet för individer i pensionsålder.
Arbetsförmedlingen tar generellt inte ställning till förslag eller
beskrivningar som diskuterar fördelningspolitiska utfall eller
konsekvenser och har därför inga synpunkter i övrigt på förslaget.

Arbetsförmedlingens synpunkter
Arbetsförmedlingen har i tidigare remissyttranden framhållit vikten av
att skattepolitiken utformas så att den stimulerar ett ökat
arbetskraftsdeltagande. Myndigheten anser att förslaget kommer att
påverka arbetskraftsdeltagandet positivt genom ytterligare incitament för
deltagande bland individer med bidragsförsörjning.
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Myndigheten anser också att arbetskraftsutbudet kan påverkas positivt
genom att deltidsanställda ges incitament för heltidsanställning.
Myndigheten anser dock att det finns en risk att förslaget leder till
motsatt effekt när det kommer till valet mellan arbete och pension.
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Förslaget leder till en relativ minskning av inkomstskillnaden mellan
arbete och pension.
Arbetsförmedlingen anser generellt att ökad komplexitet i skattesystemet
försvårar ekonomiskt beslutsfattande. Då skatteavdraget är relativt litet
och något svårberäknat finns det en risk att dess betydelse förbises när
ekonomiska beslut tas och därmed inte får förväntat genomslag.
Arbetsförmedlingen delar förslagets analys av dess effekter på
sysselsättningen. Myndigheten håller också med om att osäkerheten är
hög vad gäller förslagens effekter.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Emil Persson

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av utredaren Emil Persson, enheten
Arbetsmarknad. I den slutliga handläggningen av ärendet har även t.f.
direktören för Analysavdelningen Karin Berglind, samt sektionschefen
Jens Sandahl deltagit.
Beslutet är fastställt digitalt i diariet och saknar därför
namnunderskrifter.

