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Ställningstagande 

Sveriges Ingenjörer, ett fackförbund med 153 000 ingenjörer som 

medlemmar, har tagit del av promemorian och ställer sig bakom förslaget 

om avskaffandet av övre skiktgräns för statlig inkomstskatt. 

 

Bakgrund 

Det finns ett starkt samband mellan ingenjörers värdeskapande och den 

ekonomiska utvecklingen i samhället. Genom sitt utvecklingsarbete bidrar 

ingenjörer till förnyelse och innovationer. Detta ger företagen ökad 

konkurrenskraft, det ger ökade samhällsinkomster och det bidrar till en 

hållbar utveckling. Det är viktigt att det finns ekonomiska incitament, även 

för välutbildade med relativt goda inkomster, att fortsätta ta initiativ och 

därmed bidra till att fler innovationer blir verklighet. Att få behålla 

åtminstone hälften av en inkomstökning är en signal att samhället 

uppmuntrar till utbildning, arbete och utveckling.  

 

Incitament för utbildning, arbete och utveckling 

Skatter fungerar som signalsystem. Samhällets signaler måste vara att det 

ska löna sig att arbeta. Det ska vara ekonomiskt lönsamt sig att ta på sig 

ytterligare arbetsuppgifter, ta ansvar och utbilda sig. Dagens skattesystem 

motverkar detta. Hög skatt på arbete påverkar såväl arbetskraftutbud som 

tillväxt. Skatten på arbete, särskilt den höga marginalskatten, måste sänkas. 
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Marginalskatternas andel av statens inkomster är relativt liten. Den så 

kallade värnskatten, som från början var tillfällig, utgör en i det närmaste 

försumbar del av de totala statsinkomsterna. Studier visar att den övre 

skiktgränsen för statlig inkomstskatt har en ytterst liten fördelningspolitisk 

betydelse och att ett avskaffande mycket väl kan vara självfinansierande. 

Däremot är den direkt negativ för incitamenten att utbilda sig och ta på sig 

nya och mer kvalificerade uppgifter. 

 

Principen för dagens skattesystem var att en inkomsttagare skulle få behålla 

minst 50 procent av en löneökning och att bara en liten andel av landets 

inkomsttagare skulle betala statlig skatt. Sedan dess har den totala 

beskattningen av arbete höjts och en rad undantag införts. Resultatet är att 

en betydligt större andel av befolkningen än tänkt betalar statlig skatt och 

därmed också drabbas av marginalskatteeffekter.  

 

Dagens skattesystem genererar marginaleffekter och snedvridningar vilket 

har en negativ inverkan på samhällsekonomin. Behovet av en större 

skattereform är tydligt. Ett steg för att minska marginaleffekterna är 

avskaffandet av övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.  
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