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Sammanfattning  av remissyttrandet  från  Aktiespararna

*  Aktiespararna  awisar  förslaget  till höjd  skatt  på ISK-konton  och kapitalförsäkringar

*  Långsiktigt  sparande  bör  uppmuntras  mer  och istället  för  högre  skatt  på sparande  bör

helt  skattebefriat  sparande  upp  till  ett  kapital  på 2,5 prisbasbelopp  övervägas.

*  Schablonskatten  bör  kompletteras  med  ett  tak  som innebär  att  tillägget  på idag O,75 %

(1  % om  förslaget  får  stöd  i Riksdagen)  trappas  av när  Statslåneräntan  stiger.  Över  en

viss nivå bör  även  statslåneräntans  effekt  på schablonskatten  upphöra.

*  Effekten  av att  göra  ISK-sparandet  mindre  gynnsamt  blir  att  incitamenten  ökar  för

inkomsttagare  över  brytpunkten  för  statlig  skatt  att  avstå  från  bruttolön  och istället  ta

ut ersättning  i extra  tjänstepensionsinbetaIningar.  Därmed  blir  det  främst  personer

som saknar  möjighet  till  löneväxling  -  de med lägre  inkomster  - som drabbas  av den

nya skattepålagan.

Remissyttrande

Aktiespararnas  riksförbund  verkar  för  bra och stabila  villkor  för  Sveriges  aktie-  och

fondsparare.  Vi vill  stimulera  svenska  folket  att  spara  och investera  mer  så billigt  och  bra som

möjigt.

Förbundet  välkomnade  r3ärBr  den nya sparformen  investeringssparkonto  (ISK) när  den

lanserades  2011.  En enkel  och mycket  bra långsiktig  sparform  för  stora  grupper  av

befolkningen,  inte  minst  genom  att  spararen  slipper  deklarera  eventuella  affärer.

Tyvärr  har  de ursprungliga  villkoren  för  beräkningen  av den schablonintäkt  som ligger  till  grund

för  beskattningen  av ISK förändrats  vid flera  tillfällen.
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Dessa förändringar  i villkoren  skapar  osäkerhet  hos spararna.  Ändrade  villkor  minskar  viljan  att

spara,  och många  sparare  oroar  sig för  ytterligare  negativa  förändringar  för  sparformen  längre

fram.  Det Sverige  behöver  är fler  som sparar  mer  under  stabila  och förutsägbara  villkor,  inte

färre  som sparar  mindre.  I promemorian  framgår  också att  utredaren  ser en risk för  mindre

sparande  på grund  av höjningen  från  0,75  procent  till  1 procent.

Aktiespararna  anser  att  ISK och kapitalförsäkringar  bör  få en mer  förutsägbar  beskattning  för

att  gynna  det  långsiktiga  sparandet.  Regeringen  har  tidigare  infört  ett  "golv"  för  beräkningen

av schablonintäkten  på 1,25  procent.  Vi menar  att  sparformerna  även bör  få ett  "tak"  på

exempelvis  2 procent.  Då skulle  sparformerna  skyddas  från  det  stora  hotet,  det  vill  säga

betydligt  högre  statslåneränta.

Aktiespararna  vänder  sig också  emot  promemorians  konsekvensanalys.  De successiva

förändringarna  av de ursprungliga  villkoren  leder  till  en höjd  beskattning  där  promemorian

pekar  på att  sparformen  ändå  är gynnad  jämfört  med  den konventionella  kapitaIbeskattningen

på 30 procent.  Den höjning  som nu sker  sägs höja  beskattningen  till  23 procent,  givet  en

långsiktig  riskjusterad  avkastning  på 7,6 procent,  från  tidigare  22 procent.  När ISK lanserades

2012  var  den effektiva  skatten  19 procent.

Detta  är i vår  mening  en felaktig  utgångspunkt.  Att  jämföra  med  konventionell

kapitaIbeskattningen  är svårt  med  tanke  på avdragsrätten  för  förluster  utanför  en ISK eller  en

kapitalförsäkring.

Utredaren  missar  också  att  dessa sparformers  karaktär  gynnar  och stimulerar  vissa

investeringsbeteenden/strategier  som syftar  till att  skapa  en långsiktig  god avkastning  efter

skatt.

Exempel  på detta  är att  många  som sparar  i ISK och kapitalförsäkringar  väljer  stabila  bolag  med

god utdeIningskapacitet,  eller till exempel  företagsobIigationer/räntebevis  för  de som vill  ta

mindre  risk. Framväxten  av så kallade  preferensaktier  är ett  ytterligare  ett  exempel.  Dessa

aktier  ger  en fin årlig  avkastning  som beskattas  lågt  i dessa sparformer,  och skapar  därmed  bra

förutsättningar  för  god långsiktig  avkastning  efter  skatt.

Efter  höjningen  av tillägget  från  0,75  procent  till  1 procent  måste  risken  höjas  för  att  samma

goda  avkastning  efter  skatt  skall uppnås.  Högre  risk innebär  även  högre  sannolikhet  för  sämre

utfall.

Under  rubriken  "effekter  för  den ekonomiska  jämlikheten  och ekonomiska  jämställdheten"  i

konsekvensanalysen  pekar  utredaren  på att  förslaget  om en höjning  av påslaget  på 0,25

procentenheter  vid beräkningen  av schablonintäkten  har  en positiv  påverkan  på den

ekonomiska  jämlikheten  och  jämställdheten.

Promemorian  berättar  att  det  framför  är män  och de högre  inkomstskikten  i samhället  som

sparar  via ISK och kapitaIförsäkringar.  Detta  argument  bortser  från  att  dessa sparformer  blivit

mycket  populära  i alla inkomstskikt,  låt  vara  att  dom  som tjänar  lite mer  även  kan spara  mer.

Argumentet  bortser  även från  att  de nya sparformerna  framför  allt  tilltalar  kvinnor,  som enligt

många  studier  väljer  mindre  riskfyllda  tillgångari  sitt  sparande  än män.
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Det måste  vara  av godo  för  den ekonomiska  jämställdheten  att  även lågavlönade  kvinnor  som

inte  vågar  ta lika mycket  risk som andra  grupper  får  behålla  en så stor  del av sin avkastning

efter  skatt  som  möjigt.  Och för  den ekonomiska  jämlikheten  gäller  samma  argument  för  män  i

de lägre  inkomstskikten.

Av vikt  i ett  jämlikhets-  och  jämstälIdhetsperspektiv  är även  att  de övre  inkomstskikten  i

Sverige  har  möjighet  till  sparande  via "löneväxling"  i tjänstepensionsförsäkringar,  vilket  de

som ligger  under  vissa inkomstnivåer  saknar.

För dessa produkter  är både  schablonintäkten,  eftersom  det  saknas  ett  påslag  på

statslåneräntan,  och skatten  lägre  än i ISK och kapitaIförsäkringar.  När nu

beskattningsunderIaget  blir  högre  2018  missgynnas  framför  allt  de lägre  inkomstskikten  i

Sverige  jämfört  med  dom  som har  möjighet  till  "löneväxling".
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