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�Det är en viktig princip att det ska lö-
na sig att arbeta och att det alltid ska
löna sig bättre att arbeta än att inte gö-
ra det.

Jobbskatteavdraget i kombination
med åtstramad a-kassa har bidragit
till att öka arbetsutbudet och är ett
framgångsrikt exempel på sådan po-
litik.

Men om regeringen menar allvar
med den principen, då måste den slu-
ta att ta ut över hälften av en inkomst-
ökning i skatt. Höginkomsttagare
tycker ofta att det är roligt att arbeta,
men de är oftast räknekunniga också.
Det är bättre att kirurger opererar än
att de tar kompledigt och fixar hemma
– den principen borde vara lika viktig
nu som vid skattereformen för snart
20 år sedan. 

Jobbskatteavdraget är snårigt
konstruerat, men det har gjort
marginalskatteskalan fullt begriplig
för låginkomsttagare. Förut var det en
hackig trappa med omotiverade steg
upp och ned – ingen kunde veta riktigt
vad det blev för skatt på en extra in-
komst. Nu har jobbskatteavdraget
jämnat ut den så kallade LO-puckeln 
i grundavdraget. Men det har inte
tagit bort det höga klivet upp i  20 pro-
cents ytterligare marginalskatt, som i
år kommer vid 340 900 kronor i års-
inkomst. Vid 507 100 kronor stiger
skatten med ytterligare 5 procent-
enheter och blir 57 procent om kom-
munalskatten är 32 kronor.

Det finns skäl att påminna om his-
torien. Ett socialdemokratiskt försök
att göra 55 procent till högsta margi-
nalskatt höll på att omintetgöra hela
den stora skattereformen 1991. Folk-
partiet stod på sig om 50 procent –
hälften kvar av en inkomstökning –
och Sverige fick ett framsynt skatte-
system. 

Sedan kom den ekonomiska krisen
och socialdemokraterna gick till val på

en tillfällig 5 procents extra ”värn-
skatt” för höginkomsttagare, för att le-
gitimera de åtstramningar som skulle
drabba andra.

Tre år senare fick Thomas Östros
socialdemokraternas uppdrag att ut-
röna om höginkomsttagarna hade be-
talat sina egna skattesänkningar och
fann att så nog var fallet; ändå blev be-
slutet att permanenta värnskatten för
dem som tjänade mest. Den dumheten
har vi levt med i tio år. Nu är Thomas
Östros utsedd till skuggfinansminis-
ter (s) och talar mest om höjda och
”rättvisa” skatter. 

Så om inte den här regeringen tar
bort värnskatten – vem ska göra det
då? 

Det är ju faktiskt ett problem att vi
inte har fler höginkomsttagare, att ut-
bildningspremien är låg och att det in-
te alltid går att rekrytera kvalificerad
personal till Sverige. Att akademiker-
nas relativa löneläge är sämre i Sveri-
ge än i flertalet andra länder visade en
OECD-rapport i höstas. 

Skatten är högre också – inte minst
på arbete. Trots jobbavdraget är den
svenska skatte- och avgiftsbelastning-
en på arbete 50 procent högre än
genomsnittet i EU, visar en rapport
som professor Sven-Olof Lodin har
gjort för Swedbank. 

Särskilt anmärkningsvärt, anser
Sven-Olof Lodin, är att Sverige tar ut
52 procents skatt redan vid  340 000
kronor i årsinkomst. Tyskland som
också har höga marginalskatter tar ut
47,5 procent först på inkomster över
2,3 miljoner kronor. Det är med andra
ord skillnad på höginkomsttagare och
höginkomsttagare.

För låginkomsttagare är den svens-
ka skatteskalan internationellt kon-
kurrenskraftig, konstaterar Sven-Olof
Lodin. Det är vid den måttliga
inkomsten av 340 000 kronor som
den svenska inkomstskatten plötsligt
blir högre än i alla andra länder. Det är
lika orimligt som att betrakta den som

”Om inte den 
här regeringen 
tar bort 
värnskatten –
vem ska då 
göra det?”

”Nu har 
regeringen 
visat att den 
i varje fall 
inte tänker
underlätta för
gasledningen.”

Dags öka drivkrafterna
för fler än lågavlönade
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tjänar drygt 42 000 kronor som så
extremt högavlönad att det kräver en
extra värnskatt.

Ska man värna Sveriges konkur-
renskraft måste man också jämföra si-
na  skattesatser med andra länders.
Det handlar om bolagsskatt och
kapitalinkomstskatt men också om in-
komstskatt och arbetsgivaravgifter.

Det är inte statskassans intäkter det
handlar om. Den statliga inkomstskat-
ten gav 41 miljarder kronor i fjol, det är
mindre än hela jobbskatteavdraget på
50 miljarder kronor. 

Det är inte heller någon liten grupp
högavlönade det handlar om utan var
tredje heltidsarbetande. Och det är
inte bara akademiker; LO-tidningen
hade i december en tio-i-topplista med
tio LO-yrken med löner mellan 32 300
och 39 000 kronor i månaden. Det är
en grupp man knappast kan bortse
ifrån när man pratar om arbetslinjen. 

Det är inte rimligt att den som tjä-
nar 28 000 kronor i månaden ska be-
tala 52 procents marginalskatt, och
det är inte rimligt att någon alls ska
behöva betala 57 procent. Skatter mås-
te uppfattas som legitima.  

� Få aktuella regeringsärenden är så
politiskt känsliga som den planerade
gasledningen på Östersjöns botten. 

En rad invändningar har rests mot
det rysk-tyska projektet. Varningar för
maktpolitik gentemot Rysslands
grannländer har, tillsammans med
säkerhetspolitiska farhågor för Sveri-
ges del, präglat debatten om gasled-
ningens vara eller inte vara.

De flesta av motståndarna har dock
insett att den enda möjligheten för
Sverige att utöva inflytande är i mil-
jöprövningen. Därför har miljöpröv-
ningen hamnat i fokus även för dem
som är mer oroade för Rysslands makt
än för Östersjöns hälsotillstånd.

Nu skickar miljöminister Andreas
Carlgren tillbaka ansökan till det rysk-

tyska konsortiet Nordstream med be-
gäran om omfattande komplettering-
ar.

På en presskonferens i går efter-
middag visades ett antal storbilder
med listor på åtskilliga punkter där
regeringen anser att ansökan är ofull-
ständig. I ett osentimentalt tonläge
konstaterade miljöministern att det
inte är regeringens sak att agera
konsultföretag åt Nordstream. Därför
tänker regeringen inte heller hjälpa
konsortiet med hur de efterfrågade
kompletteringarna skulle kunna se ut.
Han tillade att han är förvånad över
bristerna i ansökan.

Ett av de kompletterande underlag
som regeringen begär är en redovis-
ning av vilka konsekvenserna blir om
gasledningen i Östersjön inte byggs
alls, det så kallade nollalternativet. 

Det kan naturligtvis kännas mag-

starkt för Nordstream, ett bolag som
bildats enbart i syfte att bygga just en
undervattensledning, att behöva skis-
sa på en gasledning på land som en
alternativ dragning – men bolaget kan
säkert klara det. Det är inte för myck-
et begärt att alla tänkbara alternativ
ska utredas och dokumenteras.

Regeringens agerande är det enda
möjliga. Miljöprövningen är chansen
att ställa krav på projektet. Det hade
varit politiskt självmord för regering-
en att släppa igenom ansökan utan att
visa att den prövas grundligt.

Nu har regeringen visat att den i
varje fall inte tänker underlätta för
gasledningen. Men opinionsvinsten
kan bli kortvarig. Det enda regering-
en säkert har vunnit är tid.

Debatten kommer nämligen att
fortsätta. Och regeringens dilemma är
bara bordlagt.

JÄMNARE STEG. Jobbskatteavdraget har gjort marginalskatteskalan rimligare för
låginkomsttagare, men den statliga inkomstskatten ger två alldeles för höga steg
alldeles för tidigt.                                                                                                           
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All anledning till en grundlig prövning
Di RAKT PÅ SAK


