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Experter varnar för skattesänkningar
Uppdaterad 2011-05-16 16:45. Publicerad 2011-05-16 11:46

Regeringens finanspolitiska råd varnar för att regeringen är på väg att göra av med statens
pengar för snabbt. Rådet ifrågasätter även nyttan av ytterligare jobbskatteavdrag.
I sin årliga rapport som presenterades på måndagen varnar rådet för att konjunkturuppgången
kan bli för stark med de skattesänkningar som regeringen flaggat för i vårpropositionen.
Ska skattesänkningarna genomföras måste regeringens möjligheter att spendera pengar på
andra områden stramas åt, tycker rådets ordförande Lars Calmfors.
– Om regeringen genomför de aviserade skattesänkningarna bör utgiftstaket revideras ner för att
stödja överskottsmålet. Om taket inte sänks, bör stora skattesänkningar undvikas, säger
Calmfors.
Rådet varnar också för att utgiftstaket – en central del i det finanspolitiska ramverket – försvagas
som återhållande kraft. Orsaken är att regeringens budgeteringsmarginaler är långt mycket större
än regeringens egna riktlinjer. ”Denna förändring är äventyrlig”, skriver rådet.
Regeringens planer på ytterligare jobbskatteavdrag ifrågasätts också. Argumenten för
avdragen blir svagare ju fler som införs. De samhällsekonomiska vinsterna blir större av att
avskaffa värnskatten, anser rådet.
Likaså ifrågasätts avgiftsdifferentieringen i a-kassan, där avgifterna styrs av arbetslösheten inom
olika områden.
– Litet ull för mycket skrik, sade Calmfors.

Rådet ifrågasätter dessutom ambitionen att betala av ytterligare på statsskulden med pengar från
försäljning av statliga bolag. Aktieavkastningen från bolagen är högre än minskningen av
ränteutgifterna.
– Regeringen för en väldigt ytlig diskussion för att uttrycka det milt, sade Lars Calmfors.
Finansminister Anders Borg välkomnar vissa delar av rådets synpunkter men avfärdar annat.
– Det är bra att rådet säger att vi ska vara försiktiga när vi använder reformutrymmet. Det är
många som nu uttalar sig för både stora utgiftssatsningar och stora skattesänkningar, sade Borg.
Däremot tror han inte på behovet av att sänka utgiftstaket eller att sänka värnskatten.
Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman Tommy Waidelich välkomnar rapporten.
– Vi ser den som ett stöd för vår linje att vi inte kan slösa bort reformutrymmet på ytterligare
skattesänkningar, säger han.
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