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Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) 

Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets synpunkter på ovan nämnda PM.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 
näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 
stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan.  

Småföretagarnas Riksförbund representerar över 30 000 mindre företag, främst s.k. mikroföretag 
med mindre än 10 anställda.  

Förbundet anser att skattesystemet har stor betydelse för företagande och näringsliv liksom givetvis 
för samhällsekonomin. När det gäller företagandet är det uppenbart att höga skattenivåer på kapital 
och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på och driva företag. I internationell jämförelse är det 
svenska skattetrycket högt, Sverige ingår i en handfull länder med högst skattetryck och ligger i 
toppen när det gäller beskattning av arbete.  

Mot den bakgrunden välkomnar givetvis Småföretagarnas Riksförbund det föreslagna avskaffandet 
av den s.k. värnskatten. Förslaget innebär en marginell sänkning av det totala skattetrycket och 
skickar också en svag signal om att utbildning och extra arbetsinsats ska gagna individen och inte 
bara skattesystemet. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anser förbundet liksom många ekonomiska experter att 
förslaget om slopad värnskatt inte enbart kan ses som en kostnad för staten utan kan bli i det 
närmaste självfinansierat genom att skattebasen vidgas något. Vi noterar för övrigt att promemorian 
framför båda dessa uppfattningar.  

Förbundet anser vidare att den totala skattebelastningen i Sverige nu raskt närmar sig en punkt där 
skattebasen riskerar att krympa. Under senare år har det samlade uttaget av skatter och olika former 
av offentliga avgifter ökat på ett svåröverskådligt sätt. Inom kommunsektorn finns dessutom som 
bekant betydande olösta ekonomiska obalanser. Det blir bekymmersamt när detta skeende framöver 
kolliderar med en annalkande lågkonjunktur och en normaliserad räntemarknad. Vi efterlyser således 
återhållsamhet med ytterligare skatte- och avgiftshöjningar, snarast behövs sänkningar för att 
bibehålla ekonomisk stabilitet.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Sten Lindgren 
varit föredragande.  
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