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Skattepolitiskt program för Medborgerlig Samling
Sammanfattning
Idag är den offentliga sektorns inflytande över människors liv på en oacceptabel nivå.
Årtionden av politisk misskötsel av landet har lett fram till ett bidragssamhälle som
prioriterar oväsentligheter framför statens kärnverksamhet vilken har krackelerat och
befinner sig i en utförsbacke. Ytterligare höjda avgifter, skatter och andra pålagor, vilket
de åtta riksdagspartierna ser som enda utväg för att ”rädda välfärden”, kommer vara lika
verkningslösa som alla de höjningar som redan gjorts. Vad som istället måste till är idéer
som kan utforma ett robust välfärdssamhälle som är anpassat för det tjugoförsta
århundradet - och här går alla de åtta riksdagspartierna på tomgång - det finns helt
enkelt inga nya idéer.
Medborgerlig Samling har därför identifierat en nettobesparingspotential på ca 18–20
procent av statens utgifter för den kommande mandatperioden till sådant som inte
tillhör statens kärnverksamhet. Medborgerlig Samling vill därför genom sitt
skattepolitiska program skapa ett skattesystem och en skattenivå som grundas på:
●

Enkelhet, överskådlighet och långsiktig förutsägbarhet.

●

Hållbarhet förenad med ekonomisk liberalism.

●

Ett minimum av transfereringar mellan stat, landsting och kommun.

Principerna är viktiga för att säkerställa medborgarförankringen för skattesystemet
samt motverka fusk, slöseri och byråkrati.
Medborgerlig Samling kommer att verka för att genomföra skattesänkningar på tre
områden:
För företag och företagare
●

De sociala avgifterna sänks från dagens 31,42 procent till 27 procent.

●

Avveckla 3:12-reglerna på riktigt.

●

Införa rätten för vissa företag att välja mellan att betala inkomstskatt till staten
eller till den egna kommunen.

●

Ta bort stämpelskatten på fastighetstransaktioner för juridiska personer.

●

De sociala avgifterna sänks till 10,21 procent för dem som fyllt 65 år.

För privatpersoner
●

Införa en genomsnittlig skatt på 30 procent på arbetsinkomster med målet att
detta på sikt skall bli den maximala nivån.

●

Avveckla den statliga inkomst- och värnskatten.
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●

Sänka skatten på realisationsvinster, aktieutdelning och ränteinkomster till 20
procent.

●

Sänka avdragsrätten för kapitalkostnader och förluster till 20 procent.

●

Avveckla ROT- och RUT-avdraget eftersom det allmänna skattetrycket sänks.

●

Införa ett grundavdrag för alla arbetsinkomster med 100 000 kronor per år.

●

Höja grundavdraget på pensioner till 100 000 kr per år.

●

Ta bort stämpelskatten på fastighetstransaktioner samt avskaffa skatten på 2% på
pantbrev för privatpersoner.

●

Införa frivillig sambeskattning mellan makar.

●

Sänka schablonskatten på investeringssparkonton.

●

Jobbskatteavdraget avvecklas till förmån för mer generella skattesänkningar.

Förändringar av övriga skatter
●

Införa enhetlig moms med 25 procent

●

Ta bort skatten som finansierar SVT och SR samt ta bort lokalradioavgiften

●

Ta bort försäljningsskatt på klimatsmarta motorfordon, exempelvis elfordon

●

Ta bort fordonsskatten

●

Införa en kilometerbaserad vägavgift som påförs alla motorfordon i Sverige,
inklusive utländska fordon

●

Ta bort energi-, bränsle- och elskatten

●

Införa en avgift på energi producerad med bränslen som medför skadliga utsläpp.

●

Ta bort skatterna på trafikförsäkringspremier, privata pensionsförsäkringar, flyg,
avfall, m.fl.

●

Hanteringen av taxeringsvärden tas bort

●

Ta bort fastighetsskatt för obebyggda tomter

●

Motarbeta införande av ny fastighetsskatt

●

Verka för att ta bort skatter på skatter

Vision
Medborgerlig Samling är det enda parti i Sverige som på allvar vill bryta sönder dagens
högskattesamhälle och ersätta detta med ett samhälle där tillväxt, egenmakt och välfärd
går hand i hand. Vår samhällsvision bygger på ett civilsamhälle där medborgarna har
makten över och ansvaret för sina egna liv och sin egen välfärd i största möjliga
utsträckning samtidigt som vår vision givetvis omfattar ett skydd för de svagaste i
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samhället där vi fortsättningsvis vill ha en skattefinansierad grundtrygghet.
Vår välfärd bygger i grunden på viljan till företagande. Vi vill därför att Sverige ska ha
Europas bästa företagsklimat för små-, medel- och stora företag. Vårt skattesystem skall
gynna privat personligt ägande av företag. Vi vill få fram fler företagare som är våra nya
Ingvar Kamprads med ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande och som är beredda att
investera i Sverige. Vi vill skapa ett Sverige till vilket utländska företag flyttar sin
verksamhet för att det både är gynnsamt för ägarna och för medarbetarna.
Det är Medborgerlig Samlings vision att Sveriges totala skattetryck skall vara lägre än
genomsnittet för OECD och att vi samtidigt har den mest effektiva offentliga sektorn i
västvärlden. Det är en myt att höga skatter och hög välfärd måste hänga ihop.

Problembeskrivning
Det svenska högskattesamhället är ett resultat av det modernistiska projekt som drevs
igenom från 1930-talet och framåt. I Sverige var det till en början Socialdemokraterna,
som efter att ha säkrat en stabil parlamentarisk majoritet efter Saltsjöbadsavtalet 1938,
som var drivande. Men även övriga ”borgerliga” partier kom att omfamna det
modernistiska projektets idéer, så att det på 1970-talet fanns stöd för omfattande
socialisering av samhället långt ut till höger i riksdagen. I korthet byggde det
modernistiska projektet på en optimistisk syn på statens möjlighet att lägga livet till
rätta för medborgarna och genom reglering och socialisering hitta effektivitet och
förbättra såväl människan som samhället.
Sverige var ingalunda ensamt om att driva politik i den riktning under efterkrigstiden,
men utvecklingen gick längre i Sverige än i något annat västland. Det var modernistiska
reformer och ideologiutveckling under framförallt 1960-talet som lade grunden till den
enorma expansion av offentlig sektor som genomfördes fram till mitten av 1970-talet,
och som sedan fick till följd att svensk ekonomi var på väg att stagnera fullständigt mot
slutet av 1970-talet. Trots att det visade sig att den modernistiska synen på staten
kraftigt överskattat centralplaneringens fördelar och underskattat dess problem, har
etablerade svenska politiker sedan 1970-talet aldrig på allvar övergett dess
grundläggande antagande om att det är statens roll att planera ekonomin och
medborgarnas liv. Skattesänkningar och liberaliseringar som genomförts därefter har
endast skett efter att delar av eller hela samhället drabbas av kriser orsakade av höga
skatter och regleringar. Emellertid har dessa återkommande och allt ljudligare
varningsklockor inte lyckats ändra den ideologiskt drivna reglerings- och
socialiseringsivern hos partierna i riksdagen. Dessa har genast har börjat höja skatterna
igen när ekonomin går bättre.
Sverige är idag ett extremt högskatteland präglat av statlig inblandning med
ambitionen att säkra en allmän välfärd. Att höja skatterna och införa nya skatter och
avgifter har historiskt varit ett politiskt säkert sätt att kunna genomföra kostsamma
välfärdsreformer. Medborgerlig Samling vill tydligt bryta nu rådande högskattepolitik,
då den är skadlig för Sveriges utveckling. Ett högre skatteuttag utifrån dagens
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skattenivåer innebär i själva verket minskade skatteintäkter. Lägre skattenivåer och att
sluta med skatteslöseriet är däremot en framgångsväg för nationell tillväxt och
utveckling.
Det är hög tid att överge det modernistiska och statscentrerade projektet och låta staten
kliva tillbaka, till förmån för decentraliserat beslutsfattande och en fri och konkurrenskraftig ekonomi. Värdet av de dynamiska effekter som uppstår i ett samhälle tack vare
en sådan utveckling kan inte nog överskattas vilket bör beaktas när man tittar strikt på
de kända kostnader och intäkter som återfinns i en statsbudget.

Förändringsmål
Medborgerlig Samling har identifierat en nettobesparingspotential på ca 17-20 procent
av statens utgifter för den kommande mandatperioden. Medborgerlig Samling kommer
därför att efter ett maktskifte att genomdriva följande tillsynes radikala men absolut
nödvändiga förändringar av företags- och privatbeskattning samt övriga skatter enligt
nedan.
Företagsbeskattningen:
●

De sociala avgifterna sänks till 27 procent genom tydliga prioriteringar i
statsbudgeten. Detta sker genom dels att medlemskap i a-kassa ersätts med en
allmän arbetslöshetsförsäkring, enligt samma princip som sjukförsäkringen och
finansierad genom de sociala avgifterna, dels kraftiga åtstramningar inom
utgiftsområden som inte tillhör statens kärnverksamhet.

●

3:12-reglerna avvecklas på riktigt. Att en framgångsrik företagare skall ha
betydligt bättre utväxling på sitt risktagande än en löneanställd är en självklarhet
för Medborgerlig Samling. Företagaren skall utan krångliga regler fritt få välja
mellan hur mycket vinst som skall tas ut som lön och hur mycket som skall tas ut
som kapitalinkomst.

●

Låta små och medelstora företag som inte är börsnoterade välja att betala
sin inkomstskatt till staten eller kommunen. Dessa företag får rätten att välja
mellan att betala inkomstskatt direkt till staten eller till den kommun där företaget
har sin huvudsakliga verksamhet för vinster på en omsättning på upp till 50 MSEK
årligen. Denna skattemodell ger varje kommun ett korrekt incitament att jobba
med sin näringslivsutveckling och är särskilt gynnsam för kommuner med en stor
andel lant- och skogsbruk.

●

Stämpelskatten på fastighetstransaktioner för juridiska personer tas bort.
Medborgerlig Samling vill att det dels byggs fler bostäder för att motverka
bostadsbubblan, dels att rörligheten på bostadsmarknaden blir god.
Stämpelskatten i samband med fastighetstransaktioner hämmar denna utveckling
och en avveckling av denna skatt skulle gynna bygg- och fastighetsbranschen och
öka produktionen av bostäder.
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●

De sociala avgifterna för dem som fyllt 65 år sänks till 10,21 procent. Under
2016 höjdes arbetsgivaravgiften till 16,36 procent för den mycket lilla grupp
löntagare som är över 65 år utan att dessa pensionärer får någon utökad service
för denna avgiftsökning.

Privatbeskattningen:
●

Genomsnittet för den som arbetar i Sverige skall vara en inkomstskatt på 30
procent. Idag är den 32,12 procent men Medborgerlig Samling återinför 1990-års
skattereform med 30 procent genomsnittlig inkomstskatt. RUT/ROT- avdragen
avvecklas i och med detta eftersom vi sänker skattetrycket avsevärt.

●

Den statliga inkomstskatten och värnskatten för fysiska personer avvecklas.

●

Grundavdraget för arbetsinkomster höjs till 100 000 kr per år för alla oavsett
inkomstnivå. Detta är en bra åtgärd för att minska bidragsberoendet i Sverige och
öka incitamenten till egenförsörjning.

●

Skatten på aktieutdelning, realisationsvinster samt ränteinkomster sänks
till 20 procent. Syftet är att likställa skatteuttaget på olika former av
kapitalvinster exempelvis på bostäder. Detta minimerar även de negativa
effekterna av att 3:12-reglerna avvecklas.

●

Frivillig sambeskattning mellan makar införs så att grundavdragen kan fördelas
bättre.

●

Schablonskatten på investeringssparkonton sänks till den nivå som sattes när
sparformen instiftades.

●

Stämpelskatten på fastighetstransaktioner och skatten på pantbrev för
privatpersoner tas bort. Genom att ta bort stämpelskatten kommer fler
människor ha råd att köpa sig en bostad vilket är bra.

●

Grundavdraget för inkomstpensioner höjs till 100 000 kr per år för alla som
fyllt 65 år. Efter höjningen motsvarar detta en skattefri inkomst på ca 8 300 kr i
månaden. Detta är en bra åtgärd för att minska bidragsberoendet i Sverige.

●

Jobbskatteavdraget ska avvecklas och ersättas med generella
skattesänkningar.

Övriga skatter:
●

Enhetlig moms införs med 25 procent. Det finns inga sakliga skäl att snedvrida
konkurrens mellan olika konsumtionsalternativ såsom 12 procent för livsmedel,
restaurang och hotell respektive 6 procent för persontransport, kultur- och
sportevenemang, och böcker genom att ha differentierad moms. Den ökade
kostnaden för enskilda konsumenter möter vi med ett kraftigt höjt grundavdrag
för var och en av dessa som mer än väl kompenserar för momshöjningen.

●

Klimatsmarta motorfordon skattebefrias. Motorfordon som inte producerar
skadliga utsläpp, skattebefrias, med undantag för moms, i ett led att påskynda en
snabb övergång till ett samhälle vars fordonspark i huvudsak består av fordon
utan skadliga utsläpp.
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●

Energi-, bränsle- och elskatten ersätts med en avgift på energi som är
producerad med bränslen som producerar skadliga utsläpp, exempelvis
koldioxid respektive svavel. Detta innebär att el som är producerad med förnybara
energikällor eller med kärnkraft blir skattefri. Detta gör också att driften av
elfordon (ex. tåg, bilar och lastbilar) blir skattefri så länge dessa drivs av el från
förnybara energikällor och kärnkraft.

●

Fordonsskatten tas bort och ersätts med en kilometerbaserad vägavgift som
betalas av alla fordon som framförs i Sverige, inklusive elfordon och utländska
fordon. Detta rättar till dels dagens bristande neutraliteten mellan vägtransporter
och järnvägstransporter, dels betalningsmodellen som idag gör att de som sliter
mest på vägarna betalar lika mycket som de som har sin bil i garaget hela året.
Slutligen innebär denna skatt att utländska fordon får betala kostnaden för att den
sliter på svenska vägar. Detta kommer att ge svenska staten en betydande
merintäkt eftersom det finns en omfattande utländsk yrkestrafik på svenska vägar
idag. Skatteväxlingen innebär även en bättre transparens i fråga om finansiering
av investeringar i väginfrastrukturen, vars underhåll idag är kraftigt eftersatt.

●

De statliga trängselskatterna görs om så att de regionaliseras samt öronmärks
för infrastrukturinvesteringar. Pengarna fonderas i särskilda regionala fonder
från vilka kommuner och landsting i regionen kan ansöka om medel för att bygga
ut eller förbättra sin infrastruktur.

●

Skatten på trafikförsäkringspremien tas bort.

●

Skatten på grupplivförsäkringar tas bort. Medborgerlig Samling tycker att det
är bra att människor i Sverige har ett gott försäkringsskydd. Punktskatten på
grupplivförsäkringar motverkar detta mål.

●

Skatten på privat pensionssparande samt avkastningsskatten på
kapitalförsäkringar utreds för att kunna tas bort. Medborgerlig Samling tycker
att det är bra att människor i Sverige får en god pension. Skatten på privat
pensionssparande motverkar detta mål.

●

Skatten som finansierar SVT och SR tas bort eftersom Medborgerlig Samling vill
lägga ned SVT och SR.

●

Lokalradioavgiften avskaffas. Det ska råda fri konkurrens i etern och avgiften
för att administrera frekvensfördelning och tillstånd skall utföras till självkostnad
hos Post- och Telestyrelsen.

●

Skatt på avfall avvecklas eftersom det ligger i samhällets intresse att
kostnaderna för att bli av med avfall hålls låga eftersom detta annars leder till
dumping i naturen eller avfallsexport till lågkostnadsländer.

●

Flygskatten tas bort på ett nationellt plan tillsvidare. Medborgerlig Samling vill
att denna skatt införs samordnat på EU-nivå att få rätt incitament för hela den
europeiska flygbolagssektorn.

●

Skatten på naturgrus tas bort och ersätts med tillståndsplikt och
brytningskvoter beviljade av länsstyrelsen.
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●

Särskild skatt mot försurning avvecklas eftersom de förändringar Medborgerlig
Samling i övrigt gör på miljöområdet mer än väl kompenserar på försurningsområdet.

●

Punktskatt på plastpåsar avskaffas.

Långsiktiga mål
Den offentliga sektorns andel av ekonomin skall minskas
Medborgerlig Samling har som långsiktigt mål att det svenska skattetrycket, som idag är
ca 43,9 procent av BNP, skall sänkas till omkring 30 procent av BNP inom tio till femton
år genom att verksamheten i den offentliga sektorn prioriteras och effektiviseras samt
att de offentligfinansierade transfereringarna omprövas för att i största möjliga mån
avvecklas. Detta mål skall jämföras det genomsnittliga skattetrycket för OECD-länderna
som var 34,3 procent 2016. Fullt utvecklade välfärdsstater som Kanada, Storbritannien,
Spanien och Nya Zeeland ligger under detta genomsnitt.
Regleringarna av samhällsekonomin ska samtidigt också kraftigt minskas. När skattetrycket väl kraftigt reducerats, kommer bedömningar göras ifall det sedan är önskvärt
att fortsätta sänkningen, eller om en lämplig nivå på skattetrycket har infunnit sig.
Ytterligare sänkta skatter
Medborgerlig Samlings mål är att Sverige skall ha EU:s enklaste regler för företagsbeskattning i kombination med unionens lägsta skattesatser för företag. Därför vill
Medborgerlig Samling att:
●

Små och medelstora företag skall kunna växa och bli stora företag utan att det
av skatteskäl blir lönsammare för den privata entreprenören att sälja dem.

●

Skattehinder för företag att ge anställda förmåner som knyter dem närmare
till företaget skall identifieras och utredas med syftet att de skall tas bort.

●

Omotiverade branschunika skatter, avgifter och nationella särkrav på olika
branscher, som går utöver dem som är EU:s minimikrav, skall tas bort.

●

Normen för tolkning av EU:s regler skall utgå från den mest liberala tolkning
inom EU:s medlemsländer.

Medborgerlig Samlings mål är att skattetrycket för privatpersoner i Sverige skall vara
lägre än genomsnittet för inom OECD. Därför vill Medborgerlig Samling att:
●

Inkomstskatten för privatpersoner maximeras till 30 procent och utreds för
att sänkas till 25 procent. Möjligheten att helt ersätta inkomstskatt med andra
skatter utreds också.

●

Inkomstskatten för företag utreds för att sänkas till 15 procent.
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●

Dubbelbeskattningen av vinst i företaget och aktieutdelning sänks till samma
nivå som skatt på arbete vilket innebär att dessa skatter tillsammans inte skall bli
mer än inkomstskattesatsen för privatpersoner.

●

Skatten och avdragsrätten för vinster och förluster på kapital utreds för
ytterligare sänkningar. Ytterligare sänkningar av denna skatt måste ske i
samband med en översyn av hur ansvaret mellan vad den enskilde skall spara ihop
och ha som buffert och vad den offentliga sektorn skall ta ansvar för att spara åt
den enskilde.

●

Det regionala utjämningssystemet (Robin Hood) utreds för att kunna
avskaffas, exempelvis genom dels ändringar i kommunallagen som tillåter lokala
avvikelser i servicenivå, m.m., dels möjligheter för kommuner och landsting att
bredda den lokala skattebasen, exempelvis genom att införa kommunal
fastighetsskatt, vilket i första hand träffar skogsfastighetsägarna.

●

Den allmänna löneavgiften på 10,72 procent avskaffas och arbetsgivaravgiften sänks till 16 procent. Den allmänna löneavgiften är en ren statlig skatt
som är dold som en social avgift trots den inte är kopplad till socialförsäkringen
eller till någon annan försäkring. 2016 uppgick den till 160 miljarder kronor.
Medborgerlig Samling ska verka för att de sociala avgifterna enligt lag ska vara
öronmärkta för socialförsäkringen.

●

Särskild inkomstskatt för utlandsbosatta (SINK) avskaffas. Det är oskäligt att
beskatta svenska privata pensionsförsäkringar samt tjänstepensionsförsäkringar
om dessa tas ut av personer bosatta i ett annat land.

●

Särskild inkomstskatt för utländska artister (A-SINK) avskaffas. Skatten på 15
procent som betalas av artister och idrottsmän bosatta utanför Sverige samt av
artistföretag och arrangörer hemmahörande i utlandet. I och med att Medborgerlig
Samling sänker det allmänna skattetrycket i Sverige finns det ingen anledning att
särbehandla dessa grupper.

Det finns flera andra skatter och subventioner, vilka vi på ett principiellt plan är negativa
till, som på sikt antingen kan avvecklas eller sänkas ytterligare. Medborgerlig Samling
vill därför att:
●

Momsen utreds för att sänkas till 20 procent.

●

Restaurangmomsen för alkohol sänks till samma skattesats som för
servering av mat, idag 12 % och hålls på den nivån så länge momsen är högre
vid direkt försäljning.

●

Bekämpningsmedelsskatten och kemikalieskatten utreds för att kunna tas
bort.

●

Den statliga alkoholskattens storlek utreds för att bli enhetlig mellan
dryckesslagen samt i första hand bestäms av kostnaderna för sjukvård för
alkoholrelaterade skador, dels för missbruksvård. Skatten skall fördelas till dels
de 21 landstingen för att finansiera sjukvård för alkoholrelaterade skador, dels
kommunerna för att finansiera den kommunala missbruksvården. Inriktningen är
att kunna sänka alkoholskatten med 2/3 för öl, vin och sprit.
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●

Tobaksskatten tas bort och ersätts med en skatt på röktobak, vars storlek
skall bestämmas av kostnaderna för sjukvård relaterade till skador till följd av
rökning. Skatten fördelas till de 21 landstingen för att finansiera sjukvård för
rökningsrelaterade skador. Tobak som inte röks, exempelvis snus och tuggtobak,
omfattas inte av denna punktskatt.

●

Lotteriskatten, skatten på spel respektive vinstsparande av spel utreds för att
kunna tas bort. Dessa skatter och regleringar kom till före 1994 när Sverige
fortfarande i mångt och mycket var ett slutet land. Idag har dessa skatter ihop med
spelmonopolet haft destruktiva effekter som gjort att en stor del av de svenska
spelföretag som är online numer är finns på Malta och i andra EU-länder som har
förmånligare skatte- och marknadsregler jämfört med Sverige. Detta borde ändras.
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