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Remissyttrande 

Promemorian - Sänkt statlig inkomstskatt 

 
 
Företagarförbundet har tagit del av promemorian om sänkt statlig inkomstskatt och är i grunden positiv 
till detta. Lägre skatter ökar incitamenten för att arbeta och driva företag. Lägre skatter skapar också 
fler arbetstillfällen och ökar företagens möjligheter att anställa kompetent personal. 
Sänkta skatter ökar också viljan i företagen att investera mer, vilket skapar tillväxt och jobb. 
 
Företagarförbundet anser att förslaget om att höja skiktgränsen är det enda av de båda förslagen som 
uppfyller regeringens mål om att färre skall betala statlig skatt. 
 
Förslaget kan bidra till att skapa jobb 
Företagarförbundet vill understryka att ett lägre skattetryck på småföretagare behövs för att stimulera 
dessa till att utveckla företagen och skapa de nya jobb som behövs efter Corona krisen. 4 av 5 nya jobb 
skapas i småföretagen, vilket gör dessa till den enskilt största möjligheten att pressa ner arbetslösheten 
igen efter krisen.  
 
Kompensera INTE genom höjd kapitalskatt 
Därför är det viktigt att förslaget om höjd skiktgräns inte kompenseras genom höjda kapitalskatter, utan 
att det totala skattetrycket för småföretagare hålls nere. Annars mister förslaget hela denna effekten 
och poängen. 
 
Förslaget ger aningen bättre pensionstrygghet 
Ytterligare ett skäl för att välja alternativ 1 – höjd skiktgräns är att det ökar incitamentet för löneuttag 
jmf med vinstuttag för småföretagare, vilket påverkar småföretagarnas trygghet genom att 
pensionsinbetalningarna stärks något. Det är inte nog - mycket mer måste göras för att stärka dessa 
människors pensionstrygghet om vi inte skall få en stor grupp fattigpensionärer i framtiden. 
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