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Betänkande Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)
Sammanfattning
SPF Seniorerna avslår förslaget på en finansiell aktivitetsskatt då denna riskerar att få
negativa konsekvenser i hela sektorn – på såväl banktjänster som försäkringstjänster –
och leda till lägre pensioner, förlust av arbetstillfällen och dyrare banktjänster.
SPF Seniorerna föreslår att möjligheten att använda kontanta betalmedel
uttryckligen ska fastslås som en rättighet i lagstiftning.
Allmänt
Den allmänna pensionen sjunker i betydelse samtidigt som tjänstepensionen ökar. När
pensionssystemet reformerades sades att tjänstepensionen skulle bli guldkanten på
pensionärstillvaron. Så har det inte blivit, istället är tjänstepensionen idag helt enkelt
räddningen för många äldres ekonomi. Dessvärre ser den allmänna pensionens svaga
utveckling ut att fortsätta framöver, varför en god tjänstepension kommer att vara helt
nödvändig.
Utan en bra tjänstepension riskerar de offentliga utgifterna för ekonomisk trygghet vid
ålderdom att öka. I sammanhanget bör även beaktas att villkoren för privat
pensionssparande har försämrats markant de senaste åren.
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7.2.1 Uppskattning av skattefördelens storlek
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att undantaget från mervärdesskatt
på omsättningen av finansiella tjänster leder till att statens skatteintäkter blir lägre
än vad de skulle varit om omsättningen hade kunnat beläggas med
mervärdesskatt, samt att skattebortfallet samtidigt kan betraktas som en
skattefördel för producenter och konsumenter av finansiella tjänster.

7.2.3 Hur bör skatten utformas?
SPF Seniorerna stöder inte något av utredningens förslag.
Den finansiella aktivitetsskatten kommer att drabba företag som sysslar med
försäkringstjänster i form av ökade personalkostnader. Det är mycket troligt att sådana
ökade kostnader kommer att få negativ effekt på de försäkrades pensionskapital när det
handlar om premiebestämda pensioner, och på arbetsgivares utgifter för pensioner i
frågan om förmånsbestämda pensioner. I och med att premiebestämda pensioner
kommer att bli allt mer dominerande skulle en finansskatt vara särskilt bekymmersam
för pensionärers inkomster.
Det bör också anses tvivelaktigt att betrakta en pensionsförsäkring som konsumtion av
en finansiell tjänst, då dess syfte är att garantera försörjning på äldre dagar. Dessutom
förefaller det som att utredningen felaktigt betraktar att försäljning av
tjänstepensionsförsäkringar och därmed momsplikt sker till hushåll, när det i själva
verket sker till arbetsgivare. Utredningens förslag riskerar då att bli missriktade avseende
beskattning av tjänstepensioner. Den föreslagna finansskatten riskerar på det hela taget
att ge lägre pensioner, främst vad gäller tjänstepensionen men även premiepensionen.
8 Konsekvensanalys
Utredningen beskriver att finansskatten med hög sannolikhet kommer att ge dämpande
effekter på sysselsättningen i landet när personalkostnaderna i den finansiella sektorn
ökar. Arbetstillfällen riskerar att försvinna. För det allmänna pensionssystemets
utbetalningar och stabilitet är det av vikt att så många som möjligt arbetar i Sverige, en
finansskatt skulle alltså kunna försämra detta förhållande.
För banktjänster som redan idag ofta är belagda med avgifter, kommer en finansskatt
troligen betyda att dessa nya kostnader vältras över på bankkunderna genom höjda
avgifter för banktjänster. Människor med låga pensioner är särskilt känsliga för sådana
avgiftshöjningar. En annan risk är att de ökade kostnaderna leder till att banker minskar
personalen, sämre öppettider och ytterligare nedlagda bankkontor.
Kontanter är legalt betalmedel i Sverige. Redan i dag brister banker och andra
kreditinstitut i sin kontantservice genom att helt neka kontantanvändning eller ta ut
höga avgifter för kontanthantering. En finansskatt riskerar att ytterligare försämra
möjligheten att använda kontanta betalmedel.
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SPF Seniorerna föreslår att möjligheten att använda kontanta betalmedel
uttryckligen ska fastslås som en rättighet i lagstiftning.

I detta ärende har förbundsstyrelsen beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk
chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anna
Eriksson, sakkunnig i pensioner, deltagit.

Christina Rogestam
Förbundsordförande
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