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Näringslivspolitiskt progräm
Politik för ett effektivt och dynamiskt näringsliv
MED driver en liberal ekonomisk politik. Genom att främja ett effektivt och dynamiskt näringsliv vill vi gynna
– konsumenterna, som får efterfrågade varor och tjänster till kostnadseffektiva priser och tillgång till nya och
bättre produkter,
– arbetstagarna, som får tillgång till utvidgad och flexibel arbetsmarknad som leder till höjd sysselsättning, och
– företagarna, som får enklare och förbättrade möjligheter att etablera sig och därefter växa.
Tillsammans gör dessa effekter att vårt land blir framgångsrikt och vi alla blir rikare.
Vår politik ska vara långsiktigt hållbar och bygger på förenklingar och minskad administration som,
tillsammans med lägre skatter, skapar grunden för ett långsiktigt fungerande samhälle. Ju enklare och tydligare
regelverk, desto lättare att följa och planera. Förenklade regelverk och lägre skatter är vår melodi.
Näringslivspolitiken presenteras nedan i tre delar: Politik för företagande, Arbetsmarknadspolitik och
Skattepolitik.

POLITIK FÖR FÖRETAGANDE
Företagande som skapar arbetstillfällen
Framgångsrikt fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande
sysselsättning, som genererar skatteintäkter till offentligheten, byggs ett långsiktigt välmående samhälle upp.
Därför fokuseras MED: s näringslivspolitik på att skapa enklare regelverk och lägre skattekostnader för både
företag och medborgare: Det ska vara enklare att starta och driva företag, det ska vara smidigt att kunna anlita
arbetskraft när så behövs och det ska finnas stabila regelverk som underlättar för företagens långsiktiga
planering.
MED VILL








Sänka lönekostnaderna för företag,
Bolagsskatten ska hållas internationellt konkurrenskraftig,
Avveckla LAS och istället införa ett flexicurity-baserat system,
Minska administrationen för företagare,
Etablera system för Mikroentreprenörer baserad på schablonbeskattning av omsättningen,
Förenkla 3:12-reglerna så att högre utdelningsutrymme ges,
Kollektivavtalen ska vara enbart vara frivilliga
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Privat företagande och statens roll i näringslivet
Det är genom det fria företagandets framgångar och tillväxt som arbetstillfällen skapas, genom vilka
arbetstagare ges tillfällen till sysselsättning och arbetsinkomst. Utifrån dessa premisser genereras sedan
skatteintäkter som i sin tur utgör grunden för den svenska välfärden. Den offentliga sektorn är således
avhängigt ett företagsklimat som långsiktigt generar skatteintäkter. Därför är prioriteringen att gynna fritt
företagande så att arbetstillfällen kan skapas.
Tydliga och långsiktiga spelregler är en förutsättning för en framgångsrik näringsverksamhet. Ekonomisk
liberalism utesluter inte en roll för staten, men huvudlinjen är att ett fritt näringsliv som verkar inom
förutsägbara ramar är en bättre garant för medborgarnas välstånd än en överaktiv stat.
Staten, eller kommuner, ska inte bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera
varor och tjänster. Staten och dess företrädare saknar både de incitament och de hot som privata företagare
utsätts för och kan därför inte förväntas driva och utveckla verksamheten på det sätt som privata företag gör,
med ständigt bättre resultat till företagets och kundernas fördel. Då staten dessutom förvaltar skattebetalarnas
pengar, tvingas den till ett omfattande regelverk för att förebygga korruption. Privata aktörer, som riskerar sina
egna pengar, kan agera mer flexibelt. Därtill kommer att statliga och kommunala företag på
konkurrensmarknader snedvrider marknadsförutsättningarna och utgör ett hot mot effektiva privata företag.
Helt eller delvis kommersiella verksamheter som med existerande teknologi utgör naturliga monopol ska
företrädesvis skötas av staten. Det handlar bl.a. om en stor del av infrastrukturen som järnvägar, vattenvägar,
flygplatser och kraftdistribution, vilket inte utesluter att sådan verksamhet i en framtid kan omvandlas till
fungerande konkurrensmarknader. Monopol kännetecknas normalt av ineffektivitet och höga kostnader, men
det är trots det bättre att monopolvinnarna är det allmänna och inte privata aktörer.
Statens uppgift ska därför begränsas till att tillhandahålla regelverk och kontrollsystem för marknadens parter
för att bl.a. säkerställa konkurrens på lika villkor, konsumentskydd, miljö- och säkerhetsfrågor. Särskilda
kontrollorgan ska så långt möjligt hålla monopolens avarter i schack.

Vinsten som drivkraft
Vinst innebär att ett företags intäkter överstiger kostnaderna. Utsikterna till vinst är den drivkraft som lockar
företag och enskilda att etablera sig och investera. Men det företag som har högre kostnader än intäkter
kommer att lämna marknaden och ge utrymme för dem som är effektivare och är bättre på att möta
konsumenternas önskemål. Nästan utan undantag kan all positiv utveckling av människans livsbetingelser och
välstånd härledas direkt från, och förklaras av, den drivkraft som vinsten utgör.
En begränsning av vinstmöjligheten inom den s.k. välfärdssektorn för privata företag som i konkurrens med
andra företag levererar varor och/eller tjänster vore till skada både för brukarna och samhället i stort. Det vore
också inkonsekvent att vinstreglera vissa företag på detta sätt samtidigt som andra leverantörer till den
offentliga sektorn - av exempelvis medicinsk utrustning, mat eller skolböcker - inte drabbas av motsvarande
restriktioner. Det företag som kan leverera bästa möjliga kvalitet till ett givet pris, eller det företag som kan
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leverera ett visst innehåll av en vara eller tjänst till lägsta pris, skall få göra det. Endast på detta sätt kan det
allmänna få bäst valuta för pengarna.
I situationer där privata företag verkar inom samma sektor som offentliga, exempelvis skolor och akutsjukhus,
ger de privata företagen en viktig måttstock för de krav man kan ställa på de offentliga när det gäller kostnad
och kvalitet. Om vinstbegränsningar skulle göra det omöjligt för privata företag att verka på sådana marknader
riskerar det att leda till ineffektivitet och bristande kvalitet i den offentliga verksamheten. De som framför allt
skulle förlora på detta är de slutliga brukarna, exempelvis patienterna på sjukhuset eller barnen i skolan.

Näringslivspolitiska åtgärder för minskade bördor och ökad flexibilitet
De ekonomiska bördor som belastar företagen och de regleringar som hämmar deras möjligheter att driva
verksamheten på bästa sätt utgör hinder mot såväl effektiviteten som dynamiken i näringslivet. Det är
oundvikligt att företag bidrar till det allmännas kostnader genom skatter och avgifter. Men sådana skatter och
avgifter ska hållas så låga att de inte utgör en konkurrensnackdel i den globala företagsmarknaden.
Det är nödvändigt att ha vissa lagreglerade gränser för företagens handlingsfrihet. Men för att stimulera
entreprenörskap och företagande bör sådana hinder begränsas så långt det är möjligt. MED prioriterar
åtgärder på följande områden i syfte att skapa bättre förutsättningar för det svenska näringslivet:


Lönekostnaderna måste sänkas. En avgörande del av företagens lönekostnader är
arbetsgivaravgifterna, varav de flesta har ett viktigt försäkringsvärde (för sjukdom,
pension, m.m.) som är av nytta för både företagare och arbetstagare. Dessa försäkringar
bör behållas. Däremot bör den Allmänna löneavgiften på cirka 10 % tas bort eftersom
den inte innefattar något försäkringsmoment. Likaså bör den omotiverade särskilda
löneskatten för personer i pensionsålder helt tas bort.



Flexibilitet istället för LAS. För större företag behövs flexiblare LAS-regler
motsvarande de som gäller för mindre företag. En motsvarighet till det danska
Flexicurity-systemet bör tas fram, för att skapa en arbetsmarknad där arbetstagaren
känner ekonomisk trygghet i samband med byte av arbetsplats.



Förenklingar för Mikroföretagare. Den ökade administrativa börda som följer med en
övergång från anställning till egenföretagande med enskild firma bör kraftigt förenklas
exempelvis genom att Skatteverket enbart debiterar ett fast schablonbelopp på 10-25 %
av bruttoomsättningen upp till 360 000 kronor/år. Sådan schablonavgift ska inkludera
företagets kostnader för moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt.



3:12-reglerna ska förenklas och tillåta högre uttagsmöjligheter. 3:12-reglerna
innebär att fåmansföretag inte enbart får ta ut företagets överskott i form av
aktieutdelning utan måste beskatta en större del som inkomst av tjänst. Framgångsrikt
företagande måste kunna medföra vinstmöjligheter för de företagare som är skickliga.
Därför ska 3:12-reglerna anpassas så att det ger större utrymme för högre utdelning så
länge en rimlig andel tas ut som lön.
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Villkoren för personaloptioner bör förbättras. Personaloptioner innebär att
arbetstagarna i stället för högre lön får optioner som ger rätt att teckna aktier i
företaget. För nystartade och mindre företag är personaloptioner ett sätt att attrahera
och behålla arbetstagare under en expansionsfas när ekonomiskt utrymme för högre
löner saknas. Villkoren för beskattning av personaloptioner bör därför förbättras för att
underlätta företagens personalförsörjning.



Kollektivavtal ska vara ett frivilligt avtal. De företag som inte bryter mot
lagstiftningen på arbetsmarknaden ska inte riskera att bli utsatta för stridsåtgärder från
en fackförening i syfte att tvinga arbetsgivaren att teckna kollektivavtal. Sympatistrejker
ska förbjudas.

Utöver dessa prioriterade åtgärder bör en Förenklingskommission tillsättas med uppdrag att
utreda befintliga regelverk och föreslå avveckling eller förenkling där så är möjligt.

ARBETSMARKNADSPOLITIK
Politik för flexibel arbetsmarknad med hög sysselsättning
MED driver arbetsmarknadspolitik som bygger på
 Att göra det smidigare och mer kostnadseffektivt för arbetsgivare att anställa arbetskraft,
 Att underlätta för större flexibilitet avseende arbetstillfällens innehåll omfattning och ersättning
 Att skapa större ekonomisk trygghet för arbetstagare som byter jobb.
Genom åtgärder för att nå dessa mål, vill vi gynna
– arbetstagarna, som får bättre möjligheter till arbeten och större trygghet vid arbetsbyten
– företagarna, som genom lägre lönekostnader och enklare regelverk lättare kan anställa arbetskraft och växa
– offentliga samhället, som genom högre sysselsättning får högre skatteintäkter och lägre bidragsuttag.
Arbetsmarknadens viktigaste roll är att matcha arbetsgivare med arbetstagare. Arbetsgivare
behöver arbetstagare för att utföra företagens produktion av varor och tjänster. Arbetstagare
behöver arbete för att uppbära arbetsinkomst för sina arbetsinsatser. Arbetsmarknadspolitiken ska
därför präglas av ett hållbart system som underlättar detta och därmed, så långt som möjligt,
uppfyller parternas behov.

MED VILL



Lönenivån ska fastställas mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan extern inblandning,
Arbetsmarknadens anställningsvillkor måste förenklas och förtydligas. LAS bör avvecklas
och ersättas av ett flexicurity-system likt det danska,
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Försörjningsstöd - för de som har svårigheter att snabbt finna nytt arbetstillfälle - ska
förändras till att likna CSNs studiemedelsbidrag, med en del bidrag och en större del lån,
A-kassan ska inte ändras i sin försäkringsfunktion men ligga utanför statens inblandning,
Arbetsförmedlingen (AF) bör avvecklas,
För de som inte kan komma in på arbetsmarknaden, bör en modifierad version av Samhall
etableras,
Arbetstagarnas lönespecifikationer ska tydliggöra alla lönekostnader som företaget
erlägger.

Vikten av sysselsättning och egen försörjning
Egen försörjning och meningsfull sysselsättning är grunden till medborgarnas och nationens
välstånd. I en tidsepok med snabba tekniska framsteg ersätts mycket manuellt arbete i industriell
verksamhet med robotisering medan andra arbetstillfällen flyttas utomlands, till länder som
erbjuder lägre arbetskraftskostnader. Globaliseringen har medfört ökad konkurrens inom snart alla
branscher, vilket ställer krav på hög anpassningsförmåga bland företagen och dess arbetstagare.
Till denna förändringsfas ska även läggas de senaste årens många tusen nyanlända – som med
varierande kompetens söker egen försörjning på arbetsmarknaden.
Det är särskilt viktigt att ha en bred och flexibel arbetsmarknad om Sverige ska nå framgång med
integrationen av de senaste årens nyanlända, som har mycket varierande kunskaper och
yrkeserfarenheter med sig. Dagens arbetsmarknad har begränsade möjligheter att finna hållbara
lösningar för dessa omständigheter. Ska samhället nå långsiktigt framgångsrik integration krävs
hög flexibilitet avseende såväl arbetsuppgifter som anställningsformer och ersättningsvillkor.
Allt arbete är av värde. Utan något värde skulle en arbetsuppgift inte uppstå. Men arbetsuppgifterna
varierar beroende på svårighetsgrad, arbetstid och ersättningsnivå. Den högre flexibiliteten ökar
behovet av exempelvis timanställningar. Därmed behöver vettig arbetsmarknadspolitik i större
grad baseras på förenklade regler och redovisning för timanställningar. Likaså bör
ersättningsvillkoren för göras mer flexibla. Men enbart flexiblare regler för företag räcker inte,
hänsyn måste även tas till arbetstagarna. För att arbetstagare, som har kortare arbetstider och
lägre arbetsinkomster, ska få behålla mer av sina inkomster, föreslås en rejäl höjning av
grundavdraget (se Skattepolitiken).
En meningsfull sysselsättning med inkomst, är viktig för både medborgaren och samhället.
Medborgaren ges därmed möjligheten att skapa sin egen framtid utan beroende av offentliga bidrag
samt har återkommande något vettigt att göra, ofta i samspel och kontakt med andra parter. Även
om arbetsinkomsten är otillfredsställande så skapas bättre möjligheter för medborgaren att komma
vidare på arbetsmarknaden genom att vara aktiv, jämfört med beroendet av offentliga bidrag och
inaktivitet. Även för samhället innebär lägre bidragskostnader att skatteresurserna i större grad
kan användas till andra verksamheter för det offentliga samhällets grundläggande åtaganden. För
att detta ska lyckas krävs även förändringar i bidrags- och transfereringssystemen.
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Arbetsmarknadspolitiken
Lönenivån ska fastställas utan extern inblandning. Arbetsgivaren vet vilken kompetens som
företaget behöver, för att växa och bli framgångsrikt. Arbetstagaren vet vanligtvis vilka uppgifter
och vilken ersättning som söks. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar bäst när arbetsgivare
och arbetstagare själva får sätta villkoren vid anställningsförfarande. Härvid blir extern inblandning
sällan till nytta. Framför allt bör inte staten och politiken blanda sig in i processen.
LAS bör avvecklas och ersättas av flexicurity. För den anställde är det dock viktigt att känna att
omställningar på en arbetsplats skapar nya möjligheter till arbete. LAS måste reformeras, dels för
att inte inverka negativt för företagens förmåga att anställa eller minska personal och dels ge
anställda trygghet under en omställningsfas. För arbetsmarknadens flexibilitet är det viktigt för
anställda kan känna trygghet när man säger upp sig eller blir uppsagd från sin arbetsplats. I detta
avseende bör LAS reformeras och övergå till att likna Danmarks flexicurity-modell, som är en slags
försäkring med ekonomisk ersättning under upp till 12 månader från uppsägningstillfället.
Försörjningsbidrag ska omvandlas till CSN studiemedelsbidrag. För de arbetstagare som har
svårt att finna nytt arbetstillfälle, ska istället för dagens försörjningsbidrag en variant av CSN
studiemedel utgå. En mindre del ska utgöras av bidrag och en större del av lån, som är
återbetalningsskyldigt. Dessa medel ges medan den arbetslöse vidareutbildar eller omskolar sig.
För de som inte kan komma in på arbetsmarknaden, bör en variant av Samhall finnas.
Särskilda omständigheter begränsar vissa medborgares möjligheter att få sysselsättning på den
öppna arbetsmarknaden. För dessa medborgare är dock värdet av sysselsättning minst lika viktigt
som för alla andra. Således menar vi att en modifierad variant av Samhall bör finnas så att
regelbunden sysselsättning kan erbjudas även till de som har mycket svårt att komma in på
arbetsmarknaden.
A-kassan ska kvarstå som försäkring men utanför statlig inblandning.
Arbetsförmedlingen bör avvecklas. Arbetsförmedlingen hade en tydlig och viktig roll under
industrisamhällets dagar. I dagens mer föränderliga arbetsmarknad, fyller Arbetsförmedlingen en
allt mindre roll och har svårt att konkurrera med andra aktörer, i förmedlingen av arbetstillfällen.
Därtill har merparten av framlagda offentliga jobbprogram inte varit särskilt effektfulla och därför
bör Arbetsförmedlingen avvecklas.
Specificerade lönekostnader på lönebeskedet. Information och tydlighet till medborgarna är
viktigt – även avseende skatter och avgifter kopplade till lönen. Arbetsgivaren ska därför ha
skyldigheten att specificera samtliga lönekostnader på de anställdas lönebesked.
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SKATTEPOLITIK
Politik för ett enkelt och effektivt skattesystem
MED driver en liberal ekonomisk politik. Vår skattepolitik bygger på tre grundläggande mål, nämligen
 Att effektivisera skatteadministrationen så att en given total skatteintäkt kan uppnås till lägre kostnad,
 Att förenkla skattesystemet så att det blir mer överblickbart för de skattskyldiga och samtidigt minskar
möjligheterna till skattebrott, och
 Att sänka det totala skattetrycket.
Genom åtgärder för att nå dessa mål, vill vi gynna
– löntagarna, som får lägre skatt på arbetsinkomster samt ett enklare skattesystem,
– pensionärerna, som får lägre skatt på pensionsinkomsten och därmed mer att leva av,
– företagarna, som genom minskade skattekostnad får förbättrade möjligheter att investera och växa.
Det långsiktiga målet för MED: s skattepolitik är en harmonisering av skattenivåerna för arbete, kapital och
konsumtion. Därmed undanröjs incitamenten till skatteplanering varvid regleringar, som 3:12-reglerna, kan
tas bort.

MED VILL









Höja grundavdraget för inkomstbeskattningen till 100 000 kronor per person och år
Förenkla skatteskalan genom att avveckla statlig inkomstskatt
Införa enhetlig moms för all momsbeskattning
Minska ränteavdraget till 50 000 kr per person och år
Sänka kapitalvinstskatten till 25 %
Bibehålla skattefrihet på arv, gåva och förmögenhet
Avveckla den särskilda effektskatten på kärnkraft
Införa frivillig sambeskattning inklusive delning av pensionspoängen, för makar

Beskattningens roll
Beskattning och skatter är sprunget ur ett frivilligt kontrakt, där individen och företaget erlägger en viss mindre
del av sin inkomst till en samlad, gemensam kassa som skulle hantera gemensamma kostnader, bland annat till
hjälp för de behövande i samhället. Denna utgångspunkt är i grunden positiv och nödvändigt i ett civiliserat
samhälle.
Tydliga och långsiktiga skatteregler är en förutsättning för acceptans och därmed en framgångsrik
skatteuppbörd. Ekonomisk liberalism vill reducera statens roll i samhället, men inte ta bort den. Statens roll
ska vara att administrera det allmännas åtaganden gentemot medborgarna. Dessa åtaganden måste
fortlöpande övervägas och vid behov omprövas. Vår utgångspunkt är att det finns ett stort utrymme för att
begränsa statens nuvarande uppgifter. Skatteuppbörden är det som ska finansiera statens åtaganden. Tydliga
och förutsägbara skatteeffekter är en bättre garant för medborgarnas välstånd än en överaktiv offentlig sektor.
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Grunden för samhällets välstånd och vår gemensamma välfärd ligger i företagens framgång. Framgångsrika
företag skapar överskott med vilket man investerar, anlitar arbetskraft och växer. En del av företagens
överskott går till skatt, liksom en del av löntagarnas löneinkomster och konsumtionsutgifter. Alla skattesystem
och all skattefinansierad välfärd är därför beroende av framgångsrika företag.
Det samlade skattetrycket i Sverige är idag bland de högsta i världen. Ett ökat skattetryck innebär att en allt
större del av företagens och löntagarnas inkomster tas ut i skatt. Att upprätthålla ett högt skattetryck är inget
självändamål. Tvärtom kan ett högt skattetryck ge oönskade effekter i form av minskade incitament för
företagen att investera och växa, eftersom investeringen inte lönar sig i förhållande till risken när skatterna är
högre. I förlängningen kan en sådan utveckling leda till att företagen minskar efterfrågan på arbetskraft, vilket i
sin tur leder till minskade skatteintäkter. Därför är det viktigt att begränsa beskattningen av företagen. På
samma sätt innebär höga löneskatter och marginalskatter mindre incitament för löntagare att investera i både
utbildning och förkovran på arbetsplatsen. I kombination med generösa bidragssystem kan detta leda till att
individen endast marginellt, eller inte alls, kan förbättra sina levnadsomständigheter genom ansträngningar på
arbetsmarknaden.
All beskattning leder ytterst till att utrymmet för privat konsumtion minskar. Att beskatta företag,
kapitalvinster, löneinkomster eller konsumtionsutgifter utgör olika tekniska lösningar för skatteuppbörden,
men de leder alla till att kostnaden på kortare eller längre sikt överförs till medborgarna. Valet av
beskattningsteknik kan däremot påverka det ekonomiska beslutsfattandet genom att skapa
incitamentsstrukturer. Skattepolitikens övergripande inriktning bör därför vara att i mindre omfattning
beskatta företag och löneinkomster, för att istället i större omfattning ta ut skatt ur konsumtion. Syftet är att
skapa ett skattesystem som är enkelt, överskådligt och långsiktigt hållbart. Strävan ska också vara att minska
den totala skattebördan.
Skattepolitiken måste också ställas i relation till dels den offentliga sektorns omfattning och dels bidrags- och
transfereringssystemen. Det är ineffektivt att först beskatta medborgarna för att sedan ge tillbaka samma
pengar, minus kostnader för att administrera systemet, i form av olika bidrag eller subventionerade tjänster.
Att genom en kombination av beskattning och bidrag detaljstyra familjers och individers konsumtionsmönster
och livsstil, ibland i strid mot deras egna preferenser, ska inte vara statens uppgift. Dock kan det ibland uppstå
externaliteter, såsom ohälsokostnader, vilka kan motivera ett skatteuttag.

Skattepolitiska förslag
Med utgångspunkt i dessa principer föreslår MED följande skattepolitiska åtgärder.
Höjning av grundavdraget för inkomstskatt till 100 000 kronor/år. För att förbättra möjligheten till egen
försörjning för löntagare med mindre inkomster – vilket därmed minskar behovet av offentligt bidrag och
transfereringar – bör grundavdraget för arbetsinkomster höjas. En sådan höjning av grundavdraget ger
gynnsam ekonomisk effekt även för pensionärer med begränsade pensionsinkomster. Ett grundavdrag på
100 000 kr/år motsvarar en skattefri inkomst på drygt 8 tkr/månad.
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Förenklad inkomstskatteskala. Inkomstskatten bör förenklas till att enbart omfatta kommunalskatt, vilket
innebär att statlig skatt på inkomst av tjänst slopas. Därmed undanröjs automatiskt även den s k värnskatten.
Staten ska huvudsakligen uppbära sina skatteintäkter från konsumtion och punktskatter.
Enhetlig moms. Moms, som utgör den största skatten på konsumtion, bör göras enhetlig och fastställas till 25
% på allt som ska momsbeskattas, inklusive livsmedel och litteratur. Denna förändring innebär dels en
markant administrativ förenkling i den administrativa uppbörden av momsintäkterna och dels ökade
konsumtionsbaserade skatteintäkter till statskassan.
Minskat ränteavdrag. För att minimera de negativa konsekvenserna av alltför stor belåning bland hushållen,
bör avdrag för räntekostnader begränsas till högst 50 000 kr per låntagare och år och på sikt fasas ut helt.
Ränteavdraget är en del av kapitalinkomstbeskattningen, som följaktligen måste ändras så att konsekvensen av
begränsningen i ränteavdrag medför motsvarande begränsning av skatt på ränteinkomster.
Sambeskattning. Makar skall frivilligt kunna sambeskattas. De intjänade pensionspoängen ska delas makarna
emellan. Det är inte rimligt att en familj, med stor skillnad mellan makarnas inkomster, ska drabbas av högre
skatt än en annan familj med samma inkomst men med jämnare fördelning. Reformen har särskild betydelse
för pensionärer eftersom dessa, i motsats till förvärvsarbetande, inte har någon möjlighet att ändra på
fördelningen av sina pensionsinkomster.
Arv, gåva och förmögenhet skall liksom idag vara skattefria.
Kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinster på lös egendom, fritidsbostäder och värdepapper bör behållas men
sänkas till 25 %. I konsekvens med full beskattning av vinster skall förluster vara fullt avdragsgilla med samma
procentsats mot alla typer av inkomst. Systemet med ISK-konton bör behållas.
Justerade punktskatter. Den särskilda effektskatten på kärnkraft skall omedelbart tas bort då den tvingar
fram en för tidig och kostsam nedläggning av befintliga kärnkraftverk. Bilismen betalar idag runt dubbelt så
mycket i skatter som de kostnader den orsakar samhället. Denna beskattning bör i högre grad istället baseras
på förbrukningen av miljöpåverkande bränsle än på fordonet. Övriga punktskatter som används som
styrmedel för önskat beteende bör också ses över och effekterna utvärderas.
Konkurrenskraftig bolagsskatt. De svenska företagens konkurrenskraft är väsentlig i en global ekonomi. För
att upprätthålla konkurrenskraften, bör bolagsskatten anpassas så att de svenska företagen inte missgynnas.
Förenklingskommission. Utöver dessa åtgärder, bör en förenklingskommission tillsättas, med uppdrag att
utreda de skatteregler som styr näringslivet och föreslå avveckling eller förenkling där så är möjligt.
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