MODERATERNA I SKÖVDE

MOTION: SKATTEREFORM
Skatter är ett solidariskt sätt att finansiera de kollektiva nyttigheter som utgör vår gemensamma
välfärd. Militär, polis, domstolsväsende, vissa typer av sjukvård och andra kollektiva
nyttigheter där det är svårt för andra aktörer än statliga förvaltningar att organisera lösningar
som maximerar samhällsnyttan kan svårligen finansiera på andra sätt än genom skatteintäkter.
De undantag som finns är taxefinansierade verksamheter där offentligt förvaltad samverkan
genererar samhällsnytta på ett sådant sätt som en mer avreglerad marknadslösning svårligen
kan tillhandahålla. Ju mer komplext samhället blir desto svårare blir det att få en helhetssyn av
skattesystemet. Nya samhällsproblem och politiska ambitioner tillför nya skatter och
skatteundantag vilket ger ett system som är svårt att överblicka. Därför bör Moderaterna verka
för transparens i skattesystemet så att det ger medborgare och skattebetalare en god inblick i
vad den gemensamma skatteintäkten finansierar.
Hushållen möter olika typer av avdrag, t.ex. grundavdrag och jobbskatteavdrag, när de ska
deklarera. Avdragen har varit gynnsamma för Sverige och stärkt hushållens konsumtionskraft
över tid, men ju längre de existerar desto mer komplexa och oöverblickbara blir de. Detta
eftersom olika regeringar och riksdagar justerar avdragens omfång och storlek för att
förverkliga sina respektive politiska ambitioner. En grundsten i våra moderata värderingar är
större egenmakt i vardagen. Därför kan det vara rimligt att undersöka möjligheten att ersätta
dagens avdrag med ett generellt avdrag som i praktiken innebär skattebefrielse för inkomster
upp till exempelvis två inkomstbasbelopp. Detta ökar inte bara egenmakten i de lägsta
inkomstpercentilerna utan ger även en större transparens i skattesystemet.
Dock kan det vara svårt att samla alla avdrag i ett grundavdrag. Politiska ambitioner att stärka
möjligheten för aktivt yrkesliv efter den nuvarande traditionella pensionsåldern vid 65 kan
behöva särskilda avdrag för att stimulera och uppmuntra de som önskar fortsätta arbete, men
som kanske hindras av de ekonomiska incitamenten är för ogynnsamma. Den moderata
ambitionen bör dock vara att minska antalet avdrag och öka transparens och tydlighet i
skattesystemen. De få undantag som kan tillåtas motiveras med att det är gynnsamt för både
enskilda och det gemensamt förvaltade.
En annan anledning att sträva efter större transparens i skattesystemet är att under de två senaste
valrörelserna har en av retoriska skäl påhittad skatt som den s.k. pensionärsskatten har använts
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som argument för att locka seniora väljargrupper. Många av de ensamhushåll som finns inom
pensionärspercentilerna inryms på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt i en skattebefrielse på
två inkomstbasbelopp. Det finns anledning att anta att ett gemensamt grundavdrag i form av
skattebefrielsen enligt ovan är både rättvis och effektiv och den genererar önskvärda effekter
gällande både fördelning och konsumtion.
Årsmötet och förbundsstämman föreslås besluta:
•

att Moderaterna ska verka för att reformera skattelagstiftningen med avsikten att öka
transparens i skattesystemet,

•

att Moderaterna verkar för att utreda att ersätta de nu vanligast förekommande avdragen
med ett grundavdrag som innebär skattebefrielse för inkomster upp till två
inkomstbasbelopp,

•

att anta motionen som sin egen och sända den till Moderaternas förbunds- respektive
partistämma.

Martin Odenö

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Vi delar motionärens uppfattning att det är viktigt med transparens och tydlighet i
skattelägstiftningen.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
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