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Svensk Forsakring tackar for mojligheten att lamna synpunkter pa rubricerat 
betankande. Vi lamnar inledningsvis nagra overgripande synpunkter, men i ovrigt 
begransar sig vart yttrande till de rekommendationer och bedomningar som beror 
forsakring.

Overgripande synpunkter
Pa en overgripande niva anser Svenskt Forsakring att det ar problematiskt att 
Jamlikhetskommissionen bar valt att lamna rekommendationer och bedomningar pa 
flera omraden trots att det saknas gedigna bakgrundsbeskrivningar och 
konsekvensanalyser. Det galler sarskilt pa skatteomradet, dar de lamnade 
rekommendationerna och bedomningarna riskerar att leda till en osakerhet om 
kommande regleringar bland foretagare, investerare och enskilda. Det kan paverka 
deras beslut om investeringar, kapitalplaceringar, kop av bostader m.m., vilket i 
forlangningen har betydelse for tillvaxten i Sverige.

Pa skatteomradet finns ett stort antal tidigare statliga utredningar att tillga for att 
underbygga en grundlig och fordjupad analys, exempelvis Egendomsskatte- 
kommittens betankande (Fi 2002:06). Denna och andra utredningar beskrev bland 
annat de skadligheter, snedvridande effekter och bristande legitimitet som arvs- 
och gavoskatten, formogenhetsskatten och fastighetsskatten medforde och som 
ledde till att de avskaffades av socialdemokratiska och borgerliga regeringar under 
2000-talet.

28.3 Kapitalinkomstbeskattning
Jamlikhetskommissionen lamnar en rekommendation om enhetlig kapitalskatt pa 
30 procent pa alia kapitalinkomster. Till grund for det ligger skattereformen 1991, 
dar en utgangspunkt var neutral beskattning och skattesatsen for kapitalinkomster 
sattes till 30 procent.

Jamlikhetskommissionen menar att det sedan skattereformen har inforts 
nedsattningar och undantag som medfor "patagliga snedvridningar", vilka redovisas 
i en tabell pa sidan 935. Bland annat redovisas skatten pa pensionssparande som
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ett sadant undantag da det beskattas med skattesatsen 15 procent istallet for 30 
procent. Jamlikhetskommissionen namner dock inte att den lagre skattesatsen 
sattes redan i samband med att propositionen 1989/90:110 Reformerad inkomst- 
och fdretagsbeskattning antogs. I saval den utredning som foregick propositionen 
som i propositionen konstateras att "Det finns emellertid argument for att skatte- 
uttaget pa pensionssparandet bor vara lagre an vad som foljer av strikt neutral 
beskattning."1 Skalet var att det ansags "strikt angelaget" att skattesatsen skulle 
vara lagre i sparstimulerande syfte och att det dartill handlar om ett langsiktigt och 
bundet sparande,

Skattesatsen pa pensionssparande sattes darfortill 10 procent pa avkastning pa 
tjanstepensionskapital och till 15 procent pa avkastning pa ovrigt pensionskapital. 
Sedan dess bar skattesatsen for avkastning pa tjanstepensionskapital hojts till 15 
procent och det har inforts ett golv for statslanerantan. Till det kommer att den 
sarskilda loneskatten som tas ut pa tjanstepensionskapital och som ska motsvara 
skatteandelen i socialavgifterna uppgar till 24,26 procent trots att det ar kant att 
den verkliga skatteandelen ar lagre.

23.3.3 En jamlik och behovsbaserad halso- och sjukv£rd
I betankandet fors en diskussion kring privata sjukvardsforsakringar och deras 
konsekvenser for den skattefinansierade varden och vad de innebar for jamlikheten 
i varden. Utredningen drar exempelvis slutsatsen att forekomsten av privata 
sjukvardsforsakringar inte leder till kortare koer for dem som inte har forsakring. 
Slutsatsen bygger pa en OECD-studie fran 2004.

Att dra slutsatser for alia nationella vardsystem baserat pa en generell OECD- 
studie - dar Sverige dessutom inte ingar - ar enligt Svensk Forsakring inte rimligt. 
Nationella sjukvardssystem skiljer sig at I vasentlig grad I allt fran huvudman till 
finansiering och utforande.

I Sverige uppgar premierna till privat sjukvardsforsakring arligen till omkring 3,5 
miljarder kronor. Dessa premier bekostar all den vard som utfors inom ramen for 
forsakringen. Utan sjukvardsforsakringen skulle denna vard istallet behova utforas 
inom den offentligt finansierade varden, dvs. med skattemedel. Svensk Forsakring 
anser darfor att det ar mer rimligt att anta att koerna till den offentligt finansierade 
varden skulle ha varit annu langre om sjukvardsforsakringarna inte hade funnits.

1 Prop. 1989/90:110, s. 489 ff.
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