
Motion till Ingenjörsfullmäktige 2022:
“Höj grundavdraget för inkomstskatt i Sverige
solidariskt”

Sammanfattning

Motionsförfattarna vill med denna text förmedla vår gemensamma syn på att förbundet
borde klargöra en åsikt i frågan den övergripande frågan om skatt på arbete i Sverige genom
att föra fram åsikten att skatt på arbete för de allra lägsta inkomsterna i Sverige ska vara
radikalt lägre genom att höja gränsen för det så kallade grundavdraget.

Detta dels för att öka reallönerna för våra medlemmar samt för att underlätta för våra
teknologmedlemmars möjligheter till att kunna minska sitt beroende av lånemedel för att
finansiera sin studietid som följer dem in i yrkeslivet.

Motionärerna vill med denna text argumentera för att förbundet i det inkomstpolitiska
programmet under åsikterna för skatter ska skärpa vår formulering samt klargöra att
grundavdraget i svensk personbeskattning ska stegvis höjas upp till två(2) inkomstbasbelopp
per år. Dvs att de första 142 000 kr som en löntagare tjänar ska vara fria från inkomstskatt.

De den del av programmen vi adresserar är således sidan 6 och sektionen om skatter
i det inkomstpolitiska programmet

Bakgrund
Sveriges Ingenjörer har som förbund de senaste åren fått en allt viktigare och bättre röst i
den allmänna samhällsdebatten och uppfattas som en viktig avsändare. Vi ser att detta är en
följd av det aktiva arbete som den samhällspolitiska avdelningens stått för.

Vi anser att det givet detta är viktigt att vi dels fortsätter vår engagemang för att skapa bättre
förutsättningar för såväl våra medlemmar som samhället och näringslivet i stort genom att
höja vår röst som förbund i en fråga som många medlemmar kan relatera till och skriva
under på i skattefrågan.

Grundavdraget är den del av den taxerade inkomsten som undantas inkomstskatt.
Grundavdragets storlek varierar beroende på storleken på den taxerade inkomsten och
skattebetalares ålder. För äldre är grundavdraget förhöjt sedan 2009.

I Sverige är detta belopp ett intervall från 14 200 kr till som mest 37 100 beroende på
inkomst för den enskilda. För inkomst under 20 400 kr per år betalas ingen skatt.



Den genomsnittliga medlemmen i Sveriges Ingenjörer får i regel ett grundavdrag på 14 200
kr per år.
För teknologmedlemmar kan däremot detta belopp vara väldigt viktigt när man feriearbetar
eller parallellt med studierna.

De flesta OECD-länder har ett motsvarande grundavdrag som ligger på runt 100 000 kr per
person och år.

Idé/Problembeskrivning

Vi vill med denna text argumentera för att grundavdraget bör vara harmoniserat med andra
liknande OECD-länder som liksom Sverige är beroende av inkomstskatt som en stor del av
statsbudgetens finansiering.

Vårt förslag är att vi som organisation och gärna med stöd av våra systerförbund inom
SACO driver frågan på nationell nivå.
Vi anser att ett grundavdrag på en summa om två(2) inkomstbasbelopp (för 2022 är ett
inkomstbasbelopp 71 000 kr) är en rimlig målsättning att nå även om den kanske ska fasas
in över säg tre års tid. Det skulle innebära att lite drygt 10 000 kr i månaden skulle kunna
tjänas skattefritt.

Hög sysselsättning i samhället och egen försörjning för den enskilde är nyckeln till både
egenmakt och valfriheten i livet som många eftersträvar. Vi anser att trösklarna för detta bör
sänkas genom att skatt på arbete inte ska vara så högt som idag. Snarare än att peka ut
enskilda grupper ser vi att denna typen av breda reformer i samhället hade varit gynnsamma
för såväl våra medlemmar inom Sveriges Ingenjörer som alla löntagare och pensionärer.

Reformen skulle inte påverka nuvarande situation för våra medlemmars arbetsgivare i
termer av kostnader för sina anställda med mer än att de skulle minska mängden avdragen
skatt de skulle skicka till Skatteverket istället för medlemmen i form av nettolön.

Vi tror även att det vore gynnsamt för våra teknolog-medlemmar som skulle ges möjlighet att
få behålla mer lönen om de jobbat under somrarna eller parallellt med studierna och minska
sitt beroende av lånade medel från CSN. Att slippa amortera på ett lån i början av yrkeslivet
kan även upplevas som en högre reallön.

Tajmingen för en reform som denna skulle kunna vara gynnsam efter en längre period med
ökade kostnader för hushållen i Sverige och inte minst med en stark inflationstakt som under
2022. Inte minst under en ny mandatperiod i riksdagen finns det tid för nya reformer.



(Till beredarna av motionen)
Motionärerna omber FS och Kansliet i sin beredning att inte föreslå ett yrkande till beslut
utan enbart överlåta detta till utskottet.
Då motionen rör en åsikt i ett av de åsilktspolitiska programmen anser motionärerna att det
ligger inom ramen för FUMs arbetsområde och mandat.
FS ombeds gärna bereda motionen genom att hänvisa till ett annat åsiktpolitiska program
om det underlättar strategiarbete framåt.

Förslag till beslut

Motionsförfattarnas yrkar att Ingenjörsfullmäktige beslutar följande:

- att införa en skrivelse i förbundets “inkomstpolitiska program” på sidan 6 att Sveriges
Ingenjörer vill att grundavdraget för skatt på arbete stegvis ska höjas upp till en nivå i
samklang med andra OECD länder.

- att införa en skrivelse i förbundets “inkomstpolitiska program” på sidan 6 att Sveriges
Ingenjörer anser att skattesatsen på arbete upp till 2 inkomstbasbelopp bör vara noll.

- att uppdra åt Förbundsstyrelsen att driva denna fråga mot berörda beslutsfattare och
återrapportera progress vid FUM 2023
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