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Ekonomisk politik

KOMMITTÉ 12 – EKONOMISK POLITIK
1. INLEDNING
Sverige, Europa och världen befinner sig alltjämt, tre år efter att finanskrisen briserade, i
turbulenta tider. Den finansiella krisen hade sina rötter i vidlyftig utlåning och otillräcklig
riskbedömning på de amerikanska bostads- och finansmarknaderna. Osäkerhet kring risker
och åtaganden i bankerna gjorde att krisen fick global spridning och följdes av en djup
lågkonjunktur, den värsta sedan depressionen på 1930-talet. I dess spår förvärrades de
problem med stora budgetunderskott och statsskulder som redan fanns i bland annat många
euroländer och i USA till följd av överbelåning, avsaknad av finanspolitiska ramverk och
oaktsamhet med skattebetalarnas pengar. Dessutom bidrog omfattande finanspolitiska
stimulanser och räddningspaket under de senaste krisåren, inklusive stödköp av banker, till
att ytterligare spä på de statsfinansiella problemen.
Finanskrisen och lågkonjunkturen har således följts av en statsskuldkris i såväl USA som
euroområdet. Statsskuldkrisen har under sommaren 2011 skapat oro på de finansiella
marknaderna och medfört att den ännu bräckliga konjunkturåterhämtningen i många delar
av världen fått sig en törn. Efter de senaste årens omfattande finans- och penningpolitiska
stimulanser står många länder sämre rustade nu jämfört med hösten 2008 att möta en global
kris. Att skuldproblematiken även har en tydlig politisk dimension förstärker riskbilden för
världsekonomin framöver.
Som litet exportberoende land drabbades Sverige hårt av den djupa lågkonjunkturen. Men
vi tillhörde också de länder som återhämtade sig snabbast. Sysselsättningen är nu tillbaka på
de nivåer som rådde före krisen och de senaste tillväxtsiffrorna är fortsatt starka. Den
politiska och finansiella oron i omvärlden har dock drabbat även oss och riskerna har
därmed ökat. Till skillnad från de länder som nu är mitt uppe i den statsfinansiella krisen
har Sverige däremot ett betydligt bättre utgångsläge. Vårt strama finanspolitiska ramverk
och vår budgetprocess, som Centerpartiet initierade i mitten av 1990-talet, har i kombination
med regeringens entydiga linje för ordning och reda i de offentliga finanserna och aktsamhet
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om skattebetalarnas pengar medfört att vi har goda marginaler i statsbudgeten. Vi har till
exempel inte, till skillnad från många andra, köpt krisdrabbade företag och banker. Det är
lärdomar som dessa som USA och många euroländer måste ta till sig för att komma tillrätta
med sina statsfinansiella problem. Detta utvecklas närmare i avsnitt 3.2. och 3.3.
Till följd av de statsfinansiella problemen och den svaga återhämtningen i USA och Europa
dras den globala tillväxten till stor del av de ledande utvecklingsländerna, såsom Kina och
Indien. Denna utveckling håller på att rita om den internationella kartan, politiskt och
ekonomiskt. Enligt flera måttstockar är Kinas ekonomi redan nu större än USA:s. Det är
bara början på en ny framväxande världsbild, vars konsekvenser vi förmodligen har svårt att
greppa innebörden av idag.
Sverige, Europa och världen står således inför många utmaningar framöver och dessa
kommer, som Centerpartiet ser det, att ställa nya krav på den ekonomiska politiken och på
skattesystemets utformning. I detta ställningstagande tar vi upp de viktigaste utmaningarna
och hur vi bör bemöta dem för att Sverige ska stå fortsatt starkt i den globala konkurrensen.
Det handlar om att ta tillvara globaliseringens och strukturomvandlingens möjligheter, att
värna frihandel och öppna gränser, att förstärka arbets- och företagarlinjen, att bryta
utanförskapet, att förbättra den innovativa förmågan och konkurrenskraften, att främja jobb
och tillväxt i hela landet och att genomföra tillväxtfrämjande investeringar, skattesänkningar
och regelförenklingar som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anställa och spara.

2. DE UTMANINGAR VI STÅR
STÅ R INFÖR…
INFÖR …
Under de senaste decennierna har Sverige gått från att vara en tung industrination till ett
kunskapsintensivt tjänstesamhälle. Jobbtillväxten äger numera i allt väsentligt rum i den
privata tjänstesektorn, oavsett konjunkturläge, medan sysselsättningen i många av de
tillverkande branscherna har minskat eller stagnerat. Denna utveckling hänger samman
med den ökade globaliseringen och specialiseringen och den strukturomvandling som sker i
deras spår. Strukturomvandlingen innebär att gamla jobb och tekniker försvinner och att
nya, mer produktiva jobb tillkommer när tekniken utvecklas och blir allt mer specialiserad.
Strukturomvandlingen ställer stora krav både på ett gott företagsklimat, så att nya
arbetstillfällen kan skapas, och på hög förändringsförmåga och flexibilitet på
arbetsmarknaden, så att arbetstagarna så smidigt som möjligt kan söka sig till andra
näringar. Centerpartiet menar därför att vi måste fortsätta förstärka den företagarlinje som
påbörjades under förra mandatperioden. Det måste bli billigare och enklare att starta eget
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och att anställa än vad det är idag. Vi behöver särskilt satsa på de små företagen, eftersom det
är där som de nya jobben växer fram. Vi behöver även reformera arbetsmarknaden och göra
den mer flexibel. Höga ingångslöner och en föråldrad arbetsrätt skapar trösklar som stänger
ute unga, invandrare och personer med funktionsnedsättning samt låser fast anställda på ett
sätt som bromsar både individers och företags utveckling. För Centerpartiet är det
oacceptabelt – alla måste få chansen till ett jobb och egen försörjning. Alla jobb behövs och är
viktiga i framtidens Sverige. Genom att stödja framväxten av större arbetsmarknadsregioner
och bygga ut infrastrukturen förbättras arbetsmarknadens funktionssätt. Vi har inte råd att
välja bort jobb, utan bör istället fokusera på att skapa goda förutsättningar så att så många
nya jobb som möjligt kan skapas runt om i vårt avlånga land.
I ett utpräglat kunskaps- och tjänstesamhälle som Sverige blir de nya jobb som växer fram
allt mer specialiserade och har högre kunskapsinnehåll. Samtidigt har de ”enklare” jobben
blivit färre till följd av nedläggning eller utflyttning. Centerpartiet anser att svaret på denna
dubbla utmaning är en konsekvent arbetslinje för såväl hög- som medel- och
låginkomsttagare. Det måste löna sig bättre än idag både att utbilda sig och göra karriär i
snabbväxande spjutspetsbolag och att gå från utanförskap till anställning i ett RUT-företag.
För att stärka arbets- och företagarlinjen och bryta utanförskapet måste marginal- och
tröskeleffekter fortsätta sänkas. Dessutom behöver utbildningsinsatserna stärkas och
arbetsmarknaden, som nyss nämndes, bli mer flexibel.
Sveriges utgångsläge för att möta morgondagens allt mer globaliserade ekonomi är i
huvudsak gott. Vi är ett öppet, företagsamt land med en välutbildad befolkning,
konkurrenskraftiga företag, välfungerade institutioner och god ordning i de offentliga
finanserna. Men dagens framgångar är ingen garanti för morgondagen. Därför anser
Centerpartiet att vi ständigt måste vara beredda till förnyelse och omprövning, att våga tänka
nytt och testa gränser.
I Centerpartiets framtida arbete för förnyelse och omprövning vill vi särskilt lyfta fram
några angelägna områden där vi ser behov av socialliberala och frihetliga lösningar. Det
handlar, för det första, om socialt ansvar. Vi vill öka tryggheten för människor och fortsätta
bygga på vår gemensamma välfärd, som ska betalas gemensamt och vara bättre anpassad till
människors olika behov och önskemål. Alla ska ges möjlighet till en utbildning som tar
tillvara var och ens fulla potential. I ett tryggt samhälle ska människor känna sig fria, inte
beroende. Valfrihet och självbestämmande måste fortsätta att utvecklas inom vård,
utbildning, omsorg och andra delar av välfärden.
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För det andra vill Centerpartiet lyfta fram företagande, entreprenörskap och innovation. När vi
talar om att våga tänka nytt och testa gränser menar vi att svenskarna behöver bli mer
entreprenöriella. Företagande och innovation ska genomsyra såväl förhållningssätt som den
praktiska politiken. Det är entreprenörer som, genom sitt företagande och sin idérikedom,
skapar jobb åt sig själva och andra. Därför behöver Sverige fler företagare och ett ökat inslag
av personligt ägande, som lockar fram initiativ, engagemang och ansvarstagande.
För det tredje vill Centerpartiet betona miljöansvaret, både för vår egen och för kommande
generationers skull. Klimathotet är vår tids största utmaning och måste mötas genom
gemensamt agerande på global nivå. Sverige ska vara fortsatt pådrivande i miljöarbetet och
ha världens mest ambitiösa miljöpolitik. Innovation kommer att vara nyckeln till en hållbar
utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Genom att knyta ihop innovation och
hållbarhet, jobbskapande och en god miljö, skapas goda förutsättningar för morgondagens
gröna teknik och lösningar.
Vid sidan av miljö- och klimatutmaningen är en annan stor utmaning framöver den
demografiska utvecklingen, som medför att allt färre framöver kommer att behöva försörja
allt fler. Därför bör etableringsåldern på arbetsmarknaden bli lägre. Vi kommer alla att
behöva arbeta längre än vad vi gör idag. Men det kommer inte att räcka. För att kunna
behålla en hög tillväxt och en god välfärd måste vi även fortsätta att bejaka öppenhet och
välkomna fler människor till vårt land genom en generös migrationspolitik och en utbyggd
arbetskraftsinvandring och genom att underlätta arbetskraftens fria rörlighet inom EU.
Samtidigt med detta måste integrationen förbättras och Sverige måste bli mycket bättre på
att ta tillvara invandrarnas erfarenheter och entreprenörsanda. Det är oacceptabelt ur såväl
individ- som samhällssynpunkt att det ska ta i genomsnitt sju år att etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden. Invandrarna måste snabbt få chansen till egen försörjning och till
att ge värdefulla bidrag till tillväxt och välfärd i Sverige.

3. STÄLLER NYA KRAV
KR AV PÅ DEN EKONOMISKA POLITIKEN
Centerpartiet anser att Sverige, för att kunna möta de utmaningar som beskrivs ovan och för
att kunna omvandla dem till möjligheter, behöver arbeta på flera olika fronter – globalt,
europeiskt, nationellt samt regionalt och lokalt. Det är när politiken på samtliga nivåer
samverkar och korsbefruktar varandra som vi kan nå kraftfulla och hållbara resultat. Därtill
behöver skattesystemet fortsätta att reformeras för att göra det än mer lönsamt att arbeta,
utbilda sig, anställa och spara. Nedan redogörs för de ekonomisk-politiska prioriteringar och
åtgärder som Centerpartiet vill se för att möta morgondagens utmaningar.

4

3.1.

DEN INTERNATIONELLA EKONOMIN – FRIHANDEL OCH FINANSIELL
FINAN SIELL
STABILITET

Sverige har, som litet land, blivit rikt på frihandel och på att bejaka öppenhet mot
omvärlden. Det har varit nyckeln till våra historiska framgångar – och Centerpartiet anser
att det i minst lika hög grad också är nyckeln till vår framtid. Vi står upp för frihandelns
principer eftersom vi vet att det är avgörande för människors välstånd runt om i världen,
inte minst i utvecklingsländerna. Därför arbetar vi aktivt för att den multilaterala
världshandelsrundan, som inleddes i Doha år 2001, ska avslutas framgångsrikt och snarast
möjligt. På samma sätt verkar vi för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner och
regleringar och för att handelsstörande skatter, som till exempel skatter på internationella
finansiella transaktioner, inte ska införas.
Finanskrisen och dess efterverkningar har resulterat i ett intensivt arbete världen över för att
reformera det finansiella systemet och minska riskerna för nya finansiella kriser. Det handlar
om allt från en förstärkt internationell struktur för finansiell stabilitet till bindande krav på
kapitaltäckning och likviditet i bankerna. Det handlar även om att förstärka transparensen
hos och legitimiteten för de internationella institutionerna, såsom Internationella
valutafonden (IMF), så att de kan stå starka inför kommande kriser och problemhärdar i
världsekonomin. Centerpartiet stödjer detta arbete fullt ut, och vi menar att än mer behöver
göras för att stärka robustheten och transparensen i det finansiella systemet. Vi vill att länder,
som Sverige, med riskfyllda banksystem i termer av exempelvis storlek och
utlandsexponering, ska få möjlighet att införa hårdare kapitaltäckningskrav i syfte att värna
stabiliteten. Vi vill även verka som en garant för att en väl fungerande och ansvarsfull
kreditgivning ska kunna upprätthållas, även i kristider. En tredje angelägen fråga rör de
viktiga stresstesterna för banker i EU, där kraven hittills varit alltför lågt ställda för att
problem vid exempelvis eventuella skuldnedskrivningar ska kunna upptäckas och åtgärdas i
tid.
3.2.

DEN EUROPEISKA EKONOMIN
EKONO MIN – KRISHANTERING OCH FRAMTIDSA
F RAMTIDSAGENDA
RAMTIDSA GENDA

Som tidigare nämnts, har en statsskuldkris utvecklats i euroområdet som, under senare tid,
blivit alltmer akut och satt samarbetet på hårda prov. EU är nu mitt uppe i stort kombinerat
räddnings- och reformarbete, som innefattar allt från upprättandet av en permanent
krismekanism och utbetalning av krislån (tillsammans med IMF) till inrättandet av en ny
struktur för tillsyn över de finansiella marknaderna och skärpta krav i den sedan länge
havererade stabilitets- och tillväxtpakten för god ordning i de offentliga finanserna. När
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Tyskland och Frankrike under åren 2002-2003 gav sig själva dispens från stabilitets- och
tillväxtpaktens regelverk gav man i praktiken ett ”frikort” även för övriga medlemsländer
att ta lätt på paktens regler. De enda EU-länder som aldrig brutit mot pakten är Sverige,
Estland och Luxemburg. Resultatet av den bristande finanspolitiska disciplinen ser vi det
tydliga resultatet av idag, i statsskuldkrisens Europa.
I dessa kristider, mer än någonsin tidigare, är det angeläget att EU:s medlemsländer och
befolkningar visar solidaritet med och ställer upp för varandra. Denna solidaritet är dock,
som Centerpartiet ser det, avhängig att länder i kris sköter sina åtaganden, följer regelverken
och i praktisk handling visar att de eftersträvar ordning och reda i sina offentliga finanser. Vi
menar att det alltid måste löna sig att ta ansvar. I syfte att uppnå detta spelar nationella
finanspolitiska regelverk en nyckelroll. Därför anser Centerpartiet att strama ramverk och
processer för offentligfinansiell stabilitet och hållbarhet bör införas i samtliga
medlemsländer. Dessa reformer är särskilt angelägna i länder som konsekvent har dragit på
sig stora skulder och där medborgarna nu får betala priset för sina folkvaldas ansvarslösa
ekonomiska politik. Centerpartiet anser att EU ska trycka på för att reformer ska
genomföras och att Sverige ska ta på sig en ledande roll i det arbetet.
Mot bakgrund inte minst av de dåliga erfarenheterna från stabilitets- och tillväxtpakten
fattade EU:s stats- och regeringschefer i mars 2011 beslut om ett förstärkt mellanstatligt
samarbete för att förbättra den ekonomisk-politiska samordningen. Samarbetet, som kallas
europlus-pakten och är en påbyggnad av stabilitets- och tillväxtpakten, syftar till att
garantera stabiliteten, stärka konkurrenskraften och främja sysselsättningen i euroområdet.
Pakten bygger till stor del på idén om öppna jämförelser och institutionell konkurrens, där
länder med problem ska låta sig inspireras av dem som lyckats bättre. Pakten, som inte är att
likna vid ett EMU-medlemskap eller ett förstadium till ett sådant, är öppet för samtliga
medlemsländer. Hittills har alla förutom Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern
anslutit sig. Centerpartiet anser att Sverige bör delta i europlus-pakten. Eftersom vi är starkt
beroende av övriga EU ligger det i vårt intresse att skuldkrisen löses och att reformarbetet
för tillväxt och konkurrenskraft stärks. Om vi deltar har vi dessutom möjlighet att vara med
och påverka och föreslå åtgärder.
Det är omöjligt att idag veta hur skuldkrisen kommer att utvecklas framöver och vad
konsekvenserna kan tänkas bli. Euroländerna har, under tryck av utvecklingen på de
finansiella marknaderna, stegvis tvingats öka sin finanspolitiska samordning för att stärka
den ekonomiska integrationen. Centerpartiet kan konstatera att statsskuldkrisen har satt
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fokus på de institutionella, ekonomiska och politiska svagheter som kännetecknar
eurosamarbetet och som vi påpekade i samband med folkomröstningen 2003. På stämman i
Örebro 2009 bestämde vi att förutsättningslöst analysera erfarenheterna av eurosamarbetet
under innevarande mandatperiod. Till följd av den pågående krisen har utvärderingen ännu
inte genomförts. Den kommer dock att göras i god tid inför Europaparlamentsvalet 2014.
Centerpartiet vill framhålla att det inte kan bli aktuellt med ett svenskt deltagande i
eurosamarbetet innan ett starkare, mer robust ramverk som verkligen efterlevs har inrättats.
Vi kan konstatera att det har varit bra för Sverige att stå utanför samarbetet under de senaste
åren.
Vid sidan av europlus-pakten finns även Europa 2020, EU:s nya tillväxt- och
sysselsättningsstrategi, som delvis tjänar samma syften. Centerpartiet menar därför att det är
viktigt framöver att kraftsamla och samordna; annars riskerar de olika strukturerna att bli
ineffektiva och resultatlösa. De åtgärder som vi prioriterar är att stärka de fyra friheterna, att
få fler i arbete, omställningen till en grön ekonomi och sunda offentliga finanser. Dessa
fokusområden kommer att vara nödvändiga framöver om EU ska kunna återta sin
konkurrens- och innovationskraft och fortsätta vara den viktiga och inflytelserika
ekonomiska aktör som man är idag.
Centerpartiet anser att Europa 2020 ska kopplas tydligare till arbetet med EU:s nästa
1

långtidsbudget för åren 2014-2020. Långtidsbudgeten ska vara avgränsad och transparent
med tydliga prioriteringar. Vi menar att resurserna bör gå till åtgärder som ger mervärde på
EU-nivå och att budgetrestriktivitet ska råda. Vidare är det angeläget att Sverige agerar
aktivt och konstruktivt i förhandlingarna.
3.3.

DEN SVENSKA EKONOMIN – ANSVARSTAGANDE OCH REFORMAMBITIONER
R EFORMAMBITIONER

För Centerpartiet är ordning och reda i de offentliga finanserna och aktsamhet om
skattebetalarnas pengar ledstjärnor i den ekonomiska politiken. Vi tar ansvar för Sveriges
ekonomi, nu tillsammans med våra alliansvänner, precis som vi gjorde efter krisen på 1990talet. Vi vill särskilt understryka betydelsen av att stabila statsfinanser borgar för ett lägre
ränteläge, vilket i sin tur främjar investeringar och jobbskapande.
En mycket viktig faktor bakom Sveriges sunda offentliga finanser är vårt finanspolitiska
ramverk med tydliga mål och regler som Centerpartiet initierade i mitten på 1990-talet. Det
har fungerat mycket väl och skapat förtroende för svensk ekonomi såväl inom som utanför
1 Se ställningstagandet Internationellt och EU för en mer utförlig diskussion.
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landets gränser, vilket vi har kunnat dra särskilt stor nytta av under de senaste årens
finansiella kris. Därför vill Centerpartiet även fortsatt vårda ramverket.
Syftet med det finanspolitiska ramverket är dels att säkra stabila och långsiktigt hållbara
finanser, dels att möjliggöra regerande i minoritet. Det sistnämnda, som har kommit att bli
praxis, innebär att oppositionen måste lägga fram ett samlat motförslag till regeringens
budget och syftar därmed till ökat ansvarstagande och finanspolitisk disciplin. Centerpartiet
vill tydliggöra denna praxis i ramverket för att på så sätt stärka trovärdigheten för
finanspolitiken ytterligare.
Det finanspolitiska ramverkets centrala delar består av ett överskottsmål för den offentliga
sektorn om en procent av BNP sett över en konjunkturcykel, obligatoriska utgiftstak för
staten, kommunalt balanskrav och en stram budgetprocess i både regeringskansli och
riksdag. Genom utgiftstaken och överskottsmålet anges ramarna för nya utgifter och
skattesänkningar. Dessa ramar är därmed styrande för bedömningen av det så kallade
reformutrymmet, som fastställs inför budgetpropositionen varje höst. För Centerpartiet är
det helt grundläggande, i syfte att vårda det finanspolitiska ramverket och stabila
statsfinanser, att alla reformer och skattesänkningar prövas mot det finanspolitiska
ramverket och vägs av mot den konjunkturella utvecklingen. De reformambitioner som
Centerpartiet tar ställning till under denna partistämma är givetvis avhängiga detta. Den
turbulenta politiska, ekonomiska och finansiella utvecklingen i USA och Europa under
senare tid förstärker så klart än mer behovet av sådana prövningar och avvägningar.
Det finanspolitiska ramverket utgjorde en central förändring av politiken efter den svenska
krisen i början av 1990-talet, men det var långtifrån den enda. En annan angelägen reform
som säkrar stabilitet och långsiktig hållbarhet i finanserna var pensionsreformen. Den
initierades för att stärka robustheten i pensionssystemet mot bakgrund av den demografiska
utmaningen. Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att vårda
pensionsöverenskommelsen över tid. Det bästa sättet att trygga framtida pensioner är att ha
goda marginaler i finanserna och att fler kommer i arbete, såsom skett genom reformer som
jobbskatteavdragen och skattelättnader för företagen. När fler arbetar ökar skatteintäkterna
och tillväxten, välfärden stärks och pensionerna utvecklas bättre.
Regeringens ansvarsfulla ekonomiska politik under krisåren, i kombination med vårt
finanspolitiska ramverk, har gjort att Sverige idag har ett mycket gott utgångsläge att möta
den försämring av konjunkturen som i skrivande stund (mitten av augusti) ter sig alltmer
sannolik. Där många länder, inte minst våra grannar runt om i Europa, måste skära ned på
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utgifterna och höja skatterna har vi utrymme att investera för framtiden. Den möjligheten
anser Centerpartiet att regeringen bör ta tillvara genom långsiktiga, tillväxtskapande
reformer. Särskilt viktigt framöver är att säkerställa goda marginaler i finanserna och att
prioritera rätt åtgärder.
Centerpartiet vet att jobben, och därmed tillväxten och skattekronorna till vår gemensamma
välfärd, kommer i nya och växande företag. Det tar vi som utgångspunkt i vår politik för ett
mer konkurrenskraftigt Sverige. Det handlar om satsningar på företagande, innovationer,
infrastruktur och kunskap – områden där vi vet att Sverige måste stå starkt för att kunna
hävda sig i morgondagens globala konkurrens. Vi vill även se fortsatta skattesänkningar som
gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anställa och spara. För Centerpartiet är dessa
satsningar fullt förenliga med en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomisk politik med
en låg statsskuld och överskott i de offentliga finanserna.
3.4.

SKATTESYSTEMET – FORTSATTA REFORMER OCH SKATTESÄNKNINGAR FÖR
ATT MÖTA MORGONDAGENS
MORGONDAGEN S UTMANINGAR
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Sedan regeringen tillträdde efter valet 2006 har en markant förskjutning i synen på arbete,
bidrag och skatter ägt rum i Sverige. Vi har gått från en bidrags- och passiviseringslinje, där
många människor gömdes undan i olika system med långa perioder i utanförskap som följd,
till en konsekvent arbets- och företagarlinje som uppmuntrar till egen försörjning,
ansvarstagande och entreprenörsanda. Resultatet är att allt fler har fått ett jobb att gå till på
morgnarna, ökat oberoende och förbättrad ekonomi. Det är en utveckling som Centerpartiet
vill bygga vidare på. Därför vill vi fortsätta att sänka skatterna och reformera skattesystemet,
i linje med principerna om enkelhet och transparens, så att det ska löna sig ännu bättre än
idag att arbeta, utbilda sig, spara, investera, anställa, driva företag och stimulera
innovationer, och även genomföra en grön skatteväxling.
Centerpartiet vill att det ska löna sig bättre att utbilda sig och att göra karriär. I Sverige
betalar höginkomsttagare världens högsta marginalskatt, 68 procent (inklusive
arbetsgivaravgifter). Det säger sig självt att detta håller tillbaka människor från att ta på sig
mer ansvar. Det gör också att vi får svårt att attrahera kompetenta människor i andra länder
att komma hit och jobba. I en globaliserad värld med hård konkurrens om den mest
kvalificerade arbetskraften är det nödvändigt att höja utbildningspremien för att göra det

2 Företagsskatter behandlas i förnyelseprogrammet Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet och
miljöskatter i förnyelseprogrammet Det gröna nybyggarlandet.
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mer attraktivt att investera i kunskap. Därför vill Centerpartiet, i mån av ekonomiskt
utrymme, sänka den statliga inkomstskatten stegvis och således platta till skatteskalan.
Centerpartiet vill också förstärka incitamenten att arbeta för dem med de lägsta
inkomsterna, så att det lönar sig bättre att gå från utanförskap till arbete. Även efter de fyra
jobbskatteavdragen, som ursprungligen var en centeridé, är nämligen tröskeleffekterna på
den svenska arbetsmarknaden mycket höga i ett internationellt perspektiv. Därför vill vi att
framtida skattesänkningar, i mån av ekonomiskt utrymme, i ännu högre grad än hittills ska
riktas till dem med de allra lägsta inkomsterna.
Den svenska inkomstspridningen är bland de jämnaste i världen, men när det gäller
förmögenhetsfördelning förhåller det sig tvärtom. Så många som 29 procent av svenskarna
har mindre än 10 000 kronor i ekonomisk buffert och tvingas leva ur hand i mun. Det anser
Centerpartiet är oacceptabelt. Vi vill därför, i mån av budgetutrymme, införa ett
grundavdrag för kapitalinkomster för att på så sätt göra det enklare och mer lönsamt för lågoch medelinkomsttagare att spara och skapa sig den trygghet som en ekonomisk buffert ger.
I vårt förslag gynnas särskilt småspararna.
3.5.

DEN KOMMUNALA EKONOMIN
EKONOM IN – FLEXIBILITET OCH LIKVÄRDIGHET
LI KVÄRDIGHET

I takt med att tillväxten och sysselsättningen har återhämtat sig har kommunernas ekonomi
förbättrats efter ett par tuffa år under finanskrisen. Centerpartiet anser att kommunerna bör
nyttja denna situation på bästa sätt genom att effektivisera sina verksamheter och genomföra
strukturreformer. Som nämndes ovan, står vi fast vid det finanspolitiska ramverk som vi en
gång var med om att skapa. Vi ser dock en förbättringspotential beträffande det kommunala
balanskravet. Genom att förändra balanskravet finns en möjlighet att ge drivkrafter för
ekonomiskt välskötta kommuner, landsting och regioner att spara pengar under
högkonjunktur för kunna använda dem mer flexibelt. Om reformen genomförs, är det
viktigt att än mer poängtera kommunernas ansvar för den egna ekonomin och för att
finansiera välfärd åt sina egna medborgare. Som Centerpartiet ser det, är detta en naturlig
följd av det kommunala självstyret och tillämpningen av finansieringsprincipen.
I april 2011 presenterade en enig Utjämningskommitté sitt slutbetänkande om det
kommunala utjämningssystemet. För Centerpartiet är systemet en hörnsten i vår strävan att
ge förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela Sverige, utjämna skillnader i
skattekraft och medverka till kostnadsutjämning. Den folkomflyttning och urbanisering
som äger rum gör att utjämningssystemet spelar en allt viktigare roll som garant för
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jämbördig service runt om i vårt avlånga land. Förslagen i kommitténs slutbetänkande har
en tydlig landsbygds- och glesbygdsprofil samt en tydlig profil för hållbar tillväxt i hela
landet, vilket vi ser som mycket positivt. Vidare innebär förslagen en förenkling och
modernisering av utjämningssystemet och förändringar i modeller som har varit hårt
kritiserade då de missgynnat landsbygden. Centerpartiet kommer således framöver att
arbeta för att kommitténs förslag ska bli verklighet.
Centerpartiet vill:


vårda och utveckla det finanspolitiska ramverket för att värna stabila statsfinanser och vara
aktsamma om skattebetalarnas pengar.



att alla reformer och skattesänkningar prövas mot det finanspolitiska ramverket och vägs av
mot den konjunkturella utvecklingen.



genomföra tillväxtskapande investeringar, skattesänkningar och regelförenklingar som gör
det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anställa, spara, driva företag och stimulera
innovationer.



upprätthålla god ordning i de offentliga finanserna, inklusive en låg statsskuld.



fortsätta reformera skattesystemet i linje med principerna om enkelhet och transparens och i
syfte att ytterligare uppmuntra till arbete, utbildning, investeringar och företagande, och
även genomföra en grön skatteväxling.



stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning och ansvarstagande.



att framtida skattesänkningar i ännu högre grad än hittills ska riktas till dem med de allra
lägsta inkomsterna.



införa ett grundavdrag på kapitalinkomster i syfte att gynna sparande och ge fler
småsparare möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert.



förändra balanskravet för att ge drivkrafter för ekonomiskt välskötta kommuner, landsting
och regioner att spara pengar under högkonjunktur för att kunna använda dem mer
flexibelt.



värna det kommunala utjämningssystemet som en garant för god och likvärdig
grundservice i hela landet samt reformera systemet i linje med de förslag som
Utjämningskommittén har presenterat.



att EU:s långtidsbudget tydligare ska kopplas till tillväxtagendan Europa 2020 och att
budgetrestriktivitet, transparens och tydliga prioriteringar ska vara ledord i
förhandlingsarbetet.
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MOTIONER
MOTION ER
FRIHANDEL
FRIHAN DEL,
DEL , MOTION 12:1
12:1:1 Att Centerpartiet alltid står upp för frihandelns principer
12:1:2 Att Centerpartiet aktivt verkar för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner
och regleringar
12:1:3 Att Centerpartiet på alla politiska nivåer arbetar mot införandet av
handelsstörande skatter, som till exempel skatter på internationella finansiella
transaktioner
Motionsyttrande: Sverige har, som litet land, blivit rikt på frihandel och på att bejaka
öppenhet mot omvärlden. Det har varit nyckeln till våra historiska framgångar – och
Centerpartiet anser att det i minst lika hög grad också är nyckeln till vår framtid. Vi står upp
för frihandelns principer eftersom vi vet att det är avgörande för människors välstånd runt
om i världen, inte minst i utvecklingsländerna. Därför arbetar vi aktivt för att den
multilaterala världshandelsrundan, som inleddes i Doha år 2001, ska avslutas framgångsrikt
och snarast möjligt. På samma sätt verkar vi för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner
och regleringar och för att handelsstörande skatter, som till exempel skatter på
internationella finansiella transaktioner, inte ska införas.
Partistämman beslutade:


att anse att-satserna 12:1:1 och 12:1:2 besvarade



att bifalla att-sats 12:1:3

SVENSK KRONA OCH SJÄLVSTÄNDIG
SJÄ LVSTÄNDIG RIKSBANK, M OTION 12:2
12:2:1 Att Centerpartiet från och med nu lägger hög prioritet på framtidsfrågan att
behålla svensk krona och självständig riksbank
12:2:2 Att frågan lyfts fram som valfråga vid kommande val
Motionsyttrande: Centerpartiet kan konstatera att den pågående statsskuldkrisen har satt
fokus på de institutionella, ekonomiska och politiska svagheter som kännetecknar
eurosamarbetet och som vi påpekade i samband med folkomröstningen 2003. På stämman i
Örebro 2009 bestämde vi att förutsättningslöst analysera erfarenheterna av eurosamarbetet

12

under innevarande mandatperiod. Till följd av den pågående krisen har utvärderingen ännu
inte genomförts. Den kommer dock att göras i god tid inför Europaparlamentsvalet 2014.
Centerpartiet vill framhålla att det inte kan bli aktuellt med ett svenskt deltagande i
eurosamarbetet innan ett starkare, mer robust ramverk som verkligen efterlevs har inrättats.
Vi kan konstatera att det har varit bra för Sverige att stå utanför samarbetet under de senaste
åren.
Partistämman beslutade:


att anse motion 12:2 besvarad

INVESTERINGAR I SVERIGE, MOTION 12:3
Motion 12:3 menar att regeringen prioriterar ytterligare jobbskatteavdrag och
amortering på statsskulden framför investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande.
Detta är feltänkt, menar motionären, och föreslår
12:3 Att Riksstämman ger ett tydligt uppdrag till partiledningen att agera i enlighet med
motionens intentioner, så att Centerpartiet blir en kraftfull röst, som gör både intryck
och avtryck i väljarkåren.
Motionsyttrande: Centerpartiet vet att jobben, och därmed tillväxten och skattekronorna till
vår gemensamma välfärd, kommer i nya och växande företag. Det tar vi som utgångspunkt i
vår politik för ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Det handlar om satsningar på
företagande, innovationer, infrastruktur och kunskap – områden där vi vet att Sverige måste
stå starkt för att kunna hävda sig i morgondagens globala konkurrens. Vi vill även se
fortsatta skattesänkningar som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anställa och spara.
För Centerpartiet är dessa satsningar fullt förenliga med en ansvarsfull och långsiktigt
hållbar ekonomisk politik med en låg statsskuld och överskott i de offentliga finanserna.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:3

ITIT- SATSNINGEN OCH MEDBORGARSERVICE,
MEDB ORGARSERVICE, MOTION 12:4
12:4:1 Att skapa incitament för ökat samarbete mellan myndigheter med målet att
effektivisera
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12:4:2 Att samarbetet med teknikutvecklingen inom myndigheterna utökas
12:4:3 Att statliga myndigheter som samarbetar får ”öronmärkta medel” för utveckling
av teknik
12:4:4 Att kostnadseffektiviteten genom samarbete inom statlig myndighet utreds
Motionsyttrande: Centerpartiet arbetar, bland annat inom ramen för E-delegationen, med
att anlägga ett bredare perspektiv på IT-användning, där vi placerar den enskilda
människan, användaren och innovationerna i centrum. Den självklara ledstjärnan är att etjänsterna i första hand ska lösa medborgarnas, inte myndigheternas, behov. Att göra
myndigheters e-tjänster så lättillgängliga, samordnade och användarvänliga som möjligt är
en viktig del i detta arbete. Det förutsätter också, som motionären skriver, ett ökat samarbete
mellan myndigheterna.
Partistämman beslutade:


att anse motion 12:4 besvarad

STATLIGT
STATLIGT ÄGANDE,
ÄGANDE , MOTION 12:5
12:5:1 Att Centerpartiet verkar för att statliga tillgångar som bedöms ha ett långsiktigt
värde för Sverige inte säljs ut, samt
12:5:2 Att Centerpartiet verkar för att driften av dessa tillgångar handlas upp i möjligaste
mån
Motionsyttrande: Statens främsta näringspolitiska uppgift är att ange ramar och regelsystem
för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt. Om det inte
finns ett beslutat samhällsuppdrag (som i fallen Vattenfall och LKAB) och företaget verkar
på en marknad med fungerande konkurrens, anser Centerpartiet att bolagen utvecklas
bättre med privata ägare. Om staten både är utformare av de regler som gäller för
näringslivet och en näringslivsaktör som är beroende av dessa regler kan intressekonflikter
uppstå. Minskas det statliga ägandet renodlas statens roll som lagstiftare, konkurrensen blir
sundare, produktiviteten och sysselsättningen kan öka i de branscher som berörs och
konsumenterna får bättre villkor.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:5
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SKATTESLÖSERI, MOTION 12:6
12: 6
12:6 Att införa kvalificerad majoritet då kommuner och landsting beslutar om höjd
skattesats
Motionsyttrande: För Centerpartiet är det kommunala självstyret en central del i vår ideologi
att demokrati ska byggas underifrån. Vi vill att varje kommun i grunden ska finansiera
välfärd åt sina egna medborgare, det vill säga att av det kommunala självstyret följer
ekonomiskt ansvar. Detta ska gälla i såväl hög- som lågkonjunktur. Att en minoritet skulle
kunna sätta stopp för skattehöjningar går emot dessa principer.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:6

R EGIONAL SKATTEVÄXLING
SKATTEVÄXL ING,
ING , MOTION 12:7
12:7 Att distriktsstämman beslutar att skicka motionen vidare till Centerpartiets
partistämma med syfte att uppdra till partistyrelsen att till regeringen kraftfullt driva
kravet på i första hand att en utredning tillsätts för att sedan genomföra en regional
skatteväxling.
Motionsyttrande: Motionen bygger på synen att naturresurserna tillhör den kommun som de
ligger i. En sådan princip innebär att alla kommuner som har en resurs i form av natur på
något sätt äger den och ska ha ersättning om den ”kapitaliseras” av någon annan än
kommunen. Det skulle leda till mycket svåra diskussioner om kompensation och
gränsdragningar. Dessutom finns redan system för att utjämna villkoren i hela landet, såsom
det kommunala utjämningssystemet, nedsatta energiskatter och sänkta arbetsgivaravgifter i
norr samt EU-bidrag.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:7, till förmån för ”att Centerpartiet verkar för att en utredning görs för
att identifiera skattebaser som är lämpliga att decentralisera för att stärka den lokala
utvecklingskraften”.

EN RÄTTVIS BESKATTNING, MOTION 12:8
12:8 Att Centerpartiet beslutar att arbeta för att Sverige så snart som möjligt återgår till
principen om lika skatt oavsett om det är lön, bidrag eller pension.
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Motionsyttrande: Dagens pensionssystem är en form av fördelningssystem mellan
generationer, där de som arbetar betalar till dagens pensionärer. Pensionssystemet består av
en mängd sammanflätade system: inkomstpension, premiepension, tjänstepension,
garantipension och eventuellt eget pensionssparande. Därutöver är pensionerna också
kopplade till sysselsättningsgraden. Pensionerna påverkas med andra ord av att det, tack
vare jobbskatteavdraget, lönar sig bättre att arbeta för folk i arbetsför ålder.
Om pension hade varit uppskjuten lön skulle vi var och en i princip ha ett eget bankkonto
där vars och ens pengar sattes in. Då skulle pensionen vara enskild egendom och våra
efterlevande skulle få ta del av det som fanns kvar, om det fanns något kvar, eller kanske
rentav behöva betala in ytterligare om pensionären blev något äldre än vad som förväntades.
I och med att dagens system inte är uppbyggt på detta vis är det svårt att betrakta pension
som uppskjuten lön, knuten till en individ.
Pensionärer som är 65 + och väljer att arbeta omfattas redan idag av ett utökat
jobbskatteavdrag, som är större än för andra förvärvsarbetare. Utöver det har pensionärer
fått flera skattesänkningar i form av förhöjt grundavdrag på sina pensionsinkomster. För
Centerpartiet är det ur ett fördelningspolitiskt perspektiv angeläget att stärka den
ekonomiska situationen för landets garantipensionärer.
Centerpartiet anser att jobbskatteavdraget är en viktig reform för i synnerhet fler i arbete.
Ett hinder för ökad sysselsättning är att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till
arbete, eller att arbeta mer. Att likställa beskattning såsom motionären anför skulle
motverka reformens positiva effekt på sysselsättningen och pensionernas utveckling.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:8

JOBBSKATTE
JOBB SKATTEAV
SKATTE AVDRAGET,
AV DRAGET, MOTION 12:9
12:9 Att man snarast ändrar så att jobbavdrag ersätts med ett grundavdrag för dem som
arbetar
Motionsyttrande: Grundavdrag har, i någon form, länge funnits med i skattelagstiftningen.
Det har främst ett fördelningspolitiskt syfte då det avser att lindra beskattningen för
låginkomsttagare. Via jobbskatteavdraget får låg- och medelinkomsttagare procentuellt sett
ett högre jobbskatteavdrag än höginkomsttagare.
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Tack vare jobbskatteavdraget har allt fler kommit in på arbetsmarknaden.
Jobbskatteavdraget har införts just för att öka incitamenten att gå från utanförskap och från
transfereringssystem över till eget arbete och egen lön.
När fler arbetar gynnas inte bara individen utan samhället i stort. Fler som arbetar innebär
fler som betalar in skattekronor till vår gemensamma välfärd och färre som behöver nyttja
transfereringssystemen.
Motionären föreslår att ta bort jobbskatteavdraget och istället införa ett högre grundavdrag,
lika för alla förvärvsarbetare. Detta skulle innebära att det för många skulle löna sig mindre
än idag att arbeta fler timmar. Det skulle minska sysselsättningseffekterna av
jobbskatteavdraget. I dagens konstruktion finns ett tak i kronor för avdragets storlek, och
under taket varierar avdraget beroende på inkomst, kommunalskatt och grundavdragets
storlek.
Jobbskatteavdraget är en skattesänkning för individen som inte belastar den kommunala
skattebasen. Tvärtom gynnas kommuner. När fler arbetar kan kommunerna, och staten,
räkna in fler skatteintäkter, samtidigt som de betalar ut färre transfereringar. Att ersätta
jobbskatteavdraget med ett grundavdrag skulle slå mot den kommunala skattebasen.
Genom att slopa jobbskatteavdraget till förmån för ett högre grundavdrag motverkar man
det primära syftet – att uppmuntra till mer arbete. Träffsäkerheten i att ge störst effekt för
låg- och medelinkomsttagare, framförallt i form av sänkta marginaleffekter, skulle falla i
och med motionärens förslag.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:9

E NHETLIG SKATT,
SKATT, MOTION 12:10
12:10:1 Att Centerpartiet i ett första skede verkar för ett omedelbart avskaffande av
värnskatten
12:10:2 Att Centerpartiet därefter verkar för ett enhetligt inkomstskattesystem utan
progressiva inslag
Motionsyttrande: Centerpartiet vill att det ska bli än mer lönsamt att utbilda sig och göra
karriär. Höga marginal- och tröskeleffekter är mer problematiskt än progressivitet som
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sådan i ett skattesystem. I Sverige har vi höga marginaleffekter och tröskeleffekter på arbete,
men också en hög grad av progressivitet i skattesystemet. Det är dock fullt möjligt att tänka
sig ett progressivt skattesystem med låga marginaleffekter för alla inkomstgrupper.
Alltför höga marginalskatter är skadliga både för individen och för samhället.
Jobbskatteavdraget har sänkt både marginalskatten och genomsnittsskatten för alla
löntagare, mest för låginkomsttagare. Därmed har progressiviteten ökat, men inte
marginaleffekterna.
En inkomstbeskattning helt utan progressiva inslag skulle visserligen vara mycket enkelt,
men i praktiken skulle det troligtvis medföra höjda skatter för låginkomsttagare, om inte
förslaget ska resultera i mycket stora kostnader (till följd av grundavdragets konstruktion
samt jobbskatteavdraget).
En vanlig missuppfattning är att det enbart är en liten rik elit i Sverige som drabbas av höga
marginalskatter. I många fall handlar det tvärtom om vanliga löntagare.
Centerpartiet vill behålla jobbskatteavdraget och grundavdraget. Vi vill också, i mån av
ekonomiskt utrymme, stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning
och ansvarstagande. På så vis behåller vi svensk kompetens, ger ekonomiska drivkrafter till
fler att vidareutbilda sig och att klättra på karriärstegen samtidigt som vi attraherar
högutbildad arbetskraft från andra länder.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:10

VÄRNSKATTEN, MOTION 12:11
12:11 Att värnskatten behålls och att medlen används i största möjliga mån till att ge
ökade resurser till utsatta barn.
Motionsyttrande: Att barnfattigdomen i Sverige ökar, som motionären lyfter, är
bekymmersamt. Alla siffror pekar på att det finns ett starkt orsakssamband mellan fattiga
uppväxtförhållanden och bristande integration.
För att minska barnfattigdomen anser Centerpartiet istället att det är särskilt angeläget att
integrationen måste tas på allvar. I Rädda Barnens statistik framgår nämligen att det
framförallt är barn med utländsk bakgrund som lever under knappa ekonomiska
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omständigheter. Den ekonomiska utsattheten bland barn med utländsk bakgrund är mer än
fem gånger så hög (29,5 procent) som bland barn med svensk bakgrund (5,4 procent).
Centerpartiet vill därför underlätta för invandrare att snabbt få arbete och starta företag i
Sverige. Då kan de fortare försörja sig själva. Samtidigt minskar antalet barn som växer upp
under knappa förhållanden.
Mediantiden för en flykting att få jobb är idag fortfarande oacceptabelt hög; den ligger runt
5 år för män och 7 år för kvinnor. I Centerpartiet är vi därför övertygade om att fler företag
och fler jobb är det bästa sättet att bryta det utanförskap som många invandrare fastnar i.
Därtill måste valideringsprocesser skyndas på, svenskundervisning effektiviseras och
förbättras samt bättre information till nyanlända ges. En annan viktig dörr öppnas genom att
sänka trösklar in på arbetsmarknaden i form av slopade turordningsregler och lägre
ingångslöner.
Värnskatten infördes som en del av saneringen av statsfinanserna 1995 och tillför statskassan
ca 4 miljarder kronor varje år. Att tillämpa specialdestinerade skattebaser i enlighet med
motionens förslag är inte möjligt. Dagens skattesystem är inte uppbyggt på detta vis
samtidigt som budgetlagen förhindrar specialdestinering av inkomster till specifika ändamål
och utgifter såsom motionären föreslår. I budgetprocessen görs en samlad avvägning och
prioritering mellan samtliga utgifter i budgeten efter det att storleken på inkomsterna,
budgeteringsmarginal och eventuellt reformutrymme har fastställts.
Partistämman beslutade:
att avslå motion 12:11



AVDRAGSRÄTT FÖR GÅVOR
GÅVO R TILL IDEELLA FÖRENINGAR
FÖREN INGAR,
INGAR , MOTION 12:12 OCH
12:13
12:12-12:13 Att Centerpartiet verkar för att avdragsrätt för gåvor till samtliga ideella
föreningar som har allmännyttiga ändamål
Motionsyttrande: Regeringen har lagt fram ett liknande förslag som det motionärerna
framför, som omfattar biståndsorganisationer och hjälpverksamhet. Motionärerna vill
möjliggöra ett bredare avdrag för gåvor till alla organisationer som har allmännyttiga
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ändamål. Allmännyttiga ändamål är ett vitt begrepp vilket föranleder
gränsdragningsproblem.
Centerpartiet är inte främmande för att på sikt, om möjligt, inkludera idrottsföreningar,
hembygdsföreningar och kulturell verksamhet. Då det dock är svårt att definiera
nödvändiga avgränsningar anser Centerpartiet att regeringens förslag för närvarande är
tillfredsställande.
Partistämman beslutade:


att avslå motionerna 12:12 och12:13

S YNLIGGÖR SKATTERNA, MOTION 12:14
12:14:1 Att Centerpartiet söker brett politiskt stöd för att ändra skatteuppbördessystemet
till ett skattekonto för alla, istället för källskatt.
12:14:2 Att Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda
skatterna.
Motionsyttrande: Att ändra i skatteuppbördessystemet anser Centerpartiet inte aktuellt då
det anses finnas risk för att skatter då inte kommer samhället till del i tid.
Individen känner idag inte till sin faktiska skattebörda på arbete, dvs. både inkomstskatten
och arbetsgivaravgiften tillsammans. Detta är i sig rätt intressant med tanke på att individer
oftast vet hur mycket de lägger på exempelvis varor de inhandlar osv. När det gäller det
svenska skattesystemet har individer dock oftast nöjt sig med att skatt på arbete dras, utan
någon större inblick i med hur mycket totalt eller hur uppdelningen av skatterna i realiteten
faller ut.
Centerpartiet vill öka transparensen i skattesystemet och göra det enklare för individer att se
hur mycket av exempelvis deras lön som faktiskt beskattas.
Tydliggörande av skatter leder till ökad kunskap, legitimitet och effektivitet av skatterna.
Exempelvis visar forskning att positiva effekter av jobbskatteavdraget kan öka än mer när
individens kunskap växer om att denne får behålla mer i plånboken. Därför ser
Centerpartiet positivt på förslaget att arbeta fram en plan för att identifiera och synliggöra
dolda skatter.
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Ett sätt att synliggöra skatter kan vara att arbetsgivaravgifterna skrivs ut på lönebeskeden,
dvs. lönen anges brutto och sedan synliggörs vad som är arbetsgivaravgift och dras ifrån
bruttolönen. Här skulle offentliga arbetsgivare kunna vara föregångare.
Partistämman beslutade:


att avslå att-sats 12:14:1



att anse att-sats 12:14:2 besvarad

MOMS, MOTION 12:15
12:15 Att man bör utreda möjligheten att höja den indirekta skatten och differentiera
den utifrån bra matkonsumtion och lyxkonsumtion. Detta fordrar att man söker dispens
från EU angående momssatserna
Motionsyttrande: Momssystemet är harmoniserat inom EU. Detta innebär att alla länder
följer samma EU-direktiv om moms i sin nationella rätt.
Sverige deltar i att kontinuerligt utveckla momsdirektivet genom förhandlingar och möten i
Bryssel. EU-kommissionen har lagt fram en grönbok med förslag om ett nytt momssystem,
vilket påverkar hela det svenska momssystemet.
Centerpartiet anser att det orimligt att avgöra vad som är ”rätt” konsumtion och vad som
inte är det. Vidare är det svårt att utläsa motionärens förslag i sin helhet, men vi utgår från
att med direkt skatt menas inkomstskatt på arbete. Motionärens resonemang verkar
orealiserbart, med tanke på det skattebortfall till välfärden som uppstår till följd av att den
direkta skatten slopas. Centerpartiet anser inte att intäkter från högre moms på
lyxkonsumtion kan täcka detta bortfall. Samtidigt ställer Centerpartiet sig avvisande till att
inskränka konsumtionsfriheten på detta vis.
Partistämman beslutade:


att avslå motion 12:15
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