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Regeringen föreslår en tillfällig skattereduktion för personer med arbetsinkomster mellan 

60 000 kronor och 500 000 kronor åren 2021 och 2022. Syftet med skattereduktionen är att 

hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Eftersom skattereduktionen är tillfällig 

bedömer regeringen att den inte har några betydande effekter på arbetsutbudet och antalet 

arbetade timmar i ekonomin. 

Konjunkturinstitutet avstyrker regeringens förslag. Konjunkturinstitutet delar bedömningen 

att den tillfälliga skattereduktionen, till skillnad mot jobbskatteavdraget, har små effekter på 

arbetsutbudet. Konjunkturinstitutet anser att upp- och nedtrappningen av skattereduktionen 

leder till ett krångligare skattesystem utan att träffsäkerheten vid kompensation för ökade ar-

betskostnader för pandemin förbättras.  Bland stora grupper som har varit sysselsatta under 

pandemin har kostnaderna förknippade med att arbeta dessutom sannolikt sjunkit istället för 

att öka eftersom utgifter för arbetspendling, kläder och uteluncher blir lägre vid omfattande 

arbete hemifrån. Restidsvinsten har för dessa grupper också ett betydande värde. Inom andra 

grupper, som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, har i stället kostnaderna för att arbeta i 

varierande grad ökat för att kunna upprätthålla social distansering och minska smittsprid-

ningen, exempelvis genom ökad bilpendling och köp av munskydd.  Sådana kostnader har 

också uppkommit för andra grupper som studerande.  

Även om träffsäkerheten av den föreslagna skattereduktionen är låg som kompensation för 

ökade arbetskostnader till följd av pandemin, har den dock fördelen att den kan snabba upp 

återhämtningen från den djupa lågkonjunkturen. Men i syfte att stimulera den svenska eko-

nomin torde en enklare förändring av skattesystemet vara att ge en skattereduktion i form av 

en klumpsumma som betalas ut till alla personer med en beskattningsbar inkomst över en 

viss nivå. Klumpsumman ger en liknande fördelningsprofil som regeringens förslag. Hushåll 

med låga inkomster påverkas mer då den relativa inkomstökningen blir större för dessa. 

Grupper som pensionärer och arbetslösa skulle också kunna omfattas av en sådan utbetal-

ning, till den del de har beskattningsbar inkomst, vilket inte är fallet med regeringens förslag. 

Den marginella konsumtionsbenägenheten – hur mycket som konsumeras av ytterligare en 

krona i inkomst – är högre för grupper med lägre inkomster som pensionärer och arbets-

lösa.1  Konjunkturinstitutet anser även att stabiliseringspolitiska skäl talar för att hela 

 

1 Den marginella konsumtionsbeägenheten är 25 procent högre bland arbetslösa jämfört med sysselsatta, se Landais, 

C., och J. Spinnewijn (2020), ”The value of unemployment insurance”, Review of Economic Studies. 
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kostnaden för den tvååriga skattereduktionen borde tas 2021, eftersom pandemins effekter 

på ekonomin väntas minska successivt under året, och att det är för tidigt att bedöma om en 

stabiliseringspolitiskt motiverad skattesänkning riktad mot hushållen är befogad för 2022.  

Vidare vill Konjunkturinstitutet uppmärksamma att den svenska inkomstskatten blir mer 

progressiv till följd av den föreslagna skattereduktionen, även om detta endast sker tillfälligt. 

Sverige har redan jämförelsevis höga marginalskatter i ett internationellt perspektiv, dessu-

tom relativt långt ner i inkomstfördelningen.   

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Jonas Kolsrud. 
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