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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-04-27 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Inga-Lill Askersjö och Petter Asp 

 

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera 

ökade arbetskostnader till följd av pandemin 

 

Enligt en lagrådsremiss den 15 april 2021 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster. 
 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga 

Sara Hemlin samt departementssekreterarna Marcus Andersson  

och Gabriel Cleverdahl. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 
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2 och 3 §§  

 

I 2 § anges att ord och uttryck i lagen har samma betydelse och 

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen. Av 3 § framgår vidare 

vad som avses med arbetsinkomster. Bestämmelsen är omfattande 

och innehåller ett stort antal hänvisningar till socialförsäkringsbalkens 

bestämmelser. Den ger intryck av att det är fråga om en ny  

reglering som kräver ingående kunskap om de bakomliggande 

bestämmelserna för att kunna tillämpas. Det som regleras är 

emellertid inte något nytt och främmande för att beräkna underlag. 

Tvärtom motsvarar regleringen den likalydande bestämmelsen i 

67 kap. 6 § inkomstskattelagen avseende jobbskatteavdraget. 

Uttrycket arbetsinkomster har alltså samma betydelse där, vilket gör 

det otydligt hur 3 § förhåller sig till 2 §. Den omfattande regleringen i 

3 § behövs inte om det införs en hänvisning. Den snarare fördunklar, 

än förtydligar.  

 

Lagrådet föreslår därför att 2 § ges följande lydelse och att 3 § utgår. 

 

Med arbetsinkomster avses i denna lag sådana inkomster som anges i och 
beräknas enligt 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).  
 
Ord och uttryck i denna lag har även i övrigt samma betydelse och 
tillämpningsområde som i den lagen. 

 

5 § 

 

I paragrafen regleras skattereduktionens storlek. I första stycket 

anges att den uppgår till 2 250 kr om inte annat följer av andra och 

tredje styckena. Bestämmelsen ger intryck av att vara en huvudregel 

och att undantag till den finns i de följande styckena. Så är emellertid 

inte fallet eftersom det endast är för de personer som har arbets-

inkomster från och med 240 000 kr till och med 300 000 kr som 
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skattereduktionen ska uppgå till 2 250 kr, alltså endast en mindre del 

av dem som kommer att vara berättigade.  

 

Paragrafen bör justeras för att ge en mer rättvisande bild och bli mer 

överskådlig. Lagrådet föreslår att den ges följande lydelse. 

 

För personer som har arbetsinkomster mellan 60 000 kronor och 240 000 
kronor ska skattereduktionen uppgå till 1,25 procent av skillnaden mellan 
arbetsinkomsten och 60 000 kronor.   
 
För personer som har arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och 
med 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 2 250 kronor.  
 
För personer som har arbetsinkomster mellan 300 000 kronor och 500 000 
kronor ska skattereduktionen uppgå till 2 250 kronor minskat med 1,125 
procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger 300 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


