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Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för
2014
Statskontoret noterar till en början att remisstiden för denna promemoria,
liksom förra året, är väldigt kort. Regeringen bör överväga om det är möjligt
att kommande år ha en längre remisstid. Det torde underlätta möjligheten för
remissinstanserna att lämna mer djupgående synpunkter.

Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på
arbetsmarknaden
Statskontoret har inte några invändningar mot förslagen som presenteras i
kapitel 3. Statskontoret är överlag positiva till åtgärder som förbättrar
arbetsmarknadens funktionssätt, i det här fallet genom att stärka arbetstagarnas anställningsbarhet och underlätta omställning, eftersom det är bra
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det torde även kunna underlätta
strukturomvandling.

Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna
och i reglerna för enskilda näringsidkare
Förslagen innebär sammantaget att reglerna blir mer komplicerade för de
berörda aktörerna. Detta är nog dock troligen nödvändigt för att åstadkomma de omfördelningar av skattebelastningen inom kollektivet som regeringen eftersträvar.
Statskontoret avstår från att yttra sig om de enskilda nivåvalen i respektive
förslag.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade
förmånsbilar
Statskontoret motsätter sig inte förslaget, men saknar ett djupare resonemang om regeringens kortsiktiga och långsiktiga målsättning med förlängningen. Regeringen skriver endast att det finns ”behov av ytterligare stimulans för att den påbörjade utvecklingen ska fortsätta”. Förslaget väcker ett
flertal frågor. Hur länge anser regeringen att introduktionen behöver fortsatt
stimulans? Innebär de frekventa förlängningarna att åtgärden inte har fått
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avsedd effekt? Behövs det i så fall kompletterande styrmedel, eller förändringar av maximala nedsättningsbelopp? Det hade varit önskvärt med viss
statistik över hur utvecklingen i andelen miljöanpassade förmånsbilar har
sett ut över tid.
Enligt Statskontoret finns det också vissa brister i konsekvensanalysen. Det
saknas exempelvis resonemang om påverkan på konkurrenssituationen på
bilmarknaden och en kvantifiering av vad det skulle kunna innebära för
miljön.

Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av
verksamhetslokaler
Statskontoret anser att det är positivt att frågan har analyserats av ett flertal
olika aktörer (däribland Skatteverket) och att dessa kommer fram till liknande slutsatser. Statskontoret har inte några ytterligare synpunkter att tillföra
detta kunskapsunderlag, men noterar att den offentligfinansiella kostnaden
är relativt hög, även om uppskattningarna är osäkra.

Definition av begreppet skattepliktig för första gången
inom fordonsbeskattningen
Statskontoret har inte några synpunkter på förslaget.

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin
Statskontoret har inte några synpunkter på förslaget.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Ann-Katrin Berglund och utredare Stefan Åkerblom, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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