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Remissyttrande: Tillfällig skattereduktion för
arbetsinkomster för att hantera ökade
arbetskostnader till följd av pandemin
(Fi2009/05197)
Arbetsförmedlingen yttrar sig i de delar av förslaget som kan bedömas
påverka utvecklingen på arbetsmarknaden och som därmed direkt eller
indirekt kan påverka Arbetsförmedlingens verksamhet.

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget till lag om tillfällig
skattereduktion för arbetsinkomster.
En skattereduktion, av det slag som beskrivs, slår brett och kan därför
fungera som en konjunkturstimulans genom att de disponibla
inkomsterna ökar.
Förslaget har, till följd av sin utformning, begränsad träffsäkert vad
gäller att nå just de personer som har haft högre arbetskostnader under
pandemin. Samtidigt är den administrativa bördan relativt låg, vilket
talar för förslaget.
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I enlighet med konsekvensanalysen bedömer Arbetsförmedlingen att
förslaget inte kommer ha några nämnvärda effekter långsiktigt på
sysselsättningen.
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Arbetsförmedlingens synpunkter
Kapitel 4.1 - En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
införs
Arbetsförmedlingen har i tidigare remissyttranden framhållit vikten av
att skattepolitiken utformas så att den stimulerar ett ökat
arbetskraftsdeltagande. Då den aktuella skattereduktionen endast är
tillfällig, kan den inte anses öka arbetskraftsdeltagandet på sikt.
Det framgår inte i vilken grad det är belagt att arbetskostnaderna har
ökat, ej heller redovisas det vilka grupper av individer som främst
drabbats av den eventuella ökningen. Därför är det svårt att bedöma
förslagets träffsäkerhet och effektivitet.

Kapitel 4.7 – Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Då lagen föreslås träda i kraft i december 2021 är skattereduktionen en
kompensation för konsumtion av arbetsrelaterade utgifter som redan
uppstått under ett tidigare skede av pandemin. Därför kan förslaget bidra
till att generellt stimulera konsumtionen under återhämtningen efter
pandemin. Detta oavsett om det kan ses som en kompensation för ökade
arbetskostnader eller inte.
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Beslut i ärendet har fattats av överdirektören Lars Lööw och i närvaro av
rättschefen Anna Middelman, samt chefen för Ledningsstaben Thomas
Hagman. Ärendet har föredragits av utredaren Johan Eklöf, enheten
Arbetsmarknad. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
direktören för Analysavdelningen Annika Sundén, chefen för enheten
Arbetsmarknad Anders Ljungberg samt sektionschefen Jens Sandahl
deltagit. Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför
namnunderskrifter.

