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Remissvar  

 

FTF – facket för försäkring och finans har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76.  

FTF har ungefär 13 400 medlemmar anställda i försäkringsbolag, närstående 

banker och försäkringsförmedlare. FTF är det enda fackförbund i Sverige som 

är specialiserat på försäkringsbranschen. 

 

 

FTF avstyrker genomförandet av en skatt på finanssektorn så som den föreslås 

i betänkandet. 

FTF föreslår istället, om en skatt på finanssektorn skall genomföras, en 

utformning som utvecklas nedan. 

Enligt FTFs mening finns det mängder av invändningar mot det förslag som 

presenteras i betänkandet. De experter som har lämnat särskilda yttranden har 

relevanta invändningar, bland annat följande: 

Maria Andersson Berg redogör för att Skatteverket inte kan ställa sig bakom 

utredningens förslag. Förslaget skulle om det genomfördes leda till en orimligt 

stor arbetsinsats för såväl de företag som omfattas, och som bara till viss eller t 

o m liten del, genomför arbetsuppgifter som omfattas av skatten, som för 

Skatteverket. 

Andersson Berg skriver också att ”utredningens arbete har präglats av tids- och 

resursbrist” och att det har lett till ett förslag som inte är tillräckligt 

genomarbetat. 

FTF oroas av att Skatteverket har identifierat stora brister i utredarens förslag 

och att de bristerna inte har behandlats i utredningen.  

Marie Rosvall menar att utredaren kan kritiseras för metoden att beräkna 

skattebortfallet avseende tjänstepensioner. Detta gör att beräkningen av 

skattebortfallet är felaktigt, särskilt med avseende på försäkringssektorn. 
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Rosvall beskriver också de kumulativa effekterna i den föreslagna metoden 

som särskilt skulle drabba försäkringsbolag och inte minst köpare av 

försäkringsprodukter. FTF instämmer i Rosvalls kritik. 

De kumulativa effekter som skulle uppstå vid ett eventuellt införande av en 

skatt i enlighet med utredarens betänkande skulle särskilt hårt drabba 

försäkringskunder. Att, genom påförande av en skatt, göra exempelvis 

hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar dyrare är något som noga bör 

övervägas innan så sker. Under de senaste åren har vi sett hur hårt 

underförsäkrade familjer drabbas vid katastrofer som exempelvis 

översvämningarna i södra Tyskland 2016, eller i Storbritannien 2015 där 

KPMG beräknade värdet på egendomsskador till mer än 5 mdr GBP, varav 

mycket var oförsäkrat. 

Särskilt hårt skulle också skatten drabba pensionärer och framtidens 

pensionärer. Såväl AP-fonderna, försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och 

understödsföreningar skulle omfattas av skatten. Det innebär minskade 

pensioner och sämre ekonomiska förutsättningar för dagens och framtidens 

pensionärer. 

 

Inte minst innebär den konstruktion som utredaren föreslår stora risker genom 

att den ökar personalkostnaderna, utan någon relation till vinst eller lönsamhet. 

Det riskerar att snedvrida konkurrensen. Försäkringsbolag och banker som har 

hög grad av lokal närvaro och erbjuder personlig service straffas. FTF befarar 

att det kommer att leda till försämrad finansiell service över hela landet. 

Det är också troligt att antalet anställda kommer att minska om skatten införs. I 

utredningens konsekvensanalys beräknas sysselsättningsminskningen till 

omkring 2 600 personer. I Hanssons och von Sydows särskilda yttrande 

redogörs för beräkningar som Copenhagen Economics har genomfört och som 

visar att upp till 16 000 jobb inom finanssektorn kan försvinna. 

Oavsett vilken av dessa beräkningar som ligger närmast sanningen är det troligt 

att den föreslagna skatten kommer att få negativa sysselsättningskonsekvenser. 

 

FTF är oroade att, om förslaget genomförs, andelen utlokaliserade tjänster 

kommer att öka i försäkringssektorn. I utredningen redovisas kontakter med 

flera stora försäkringsföretag, där det konstateras att viss produktion kan 

komma att flyttas utomlands. Finansinspektionen lyfter i sin tillsynsrapport i 

maj 2015 fram utmaningar och brister vid utläggning av verksamhet. 

Finansinspektionen beskriver bl a hur outsourcad verksamhet av 

verksamhetskritiska funktioner riskerar att sänka kvalitén för 

försäkringskunder och Finansinspektionen konstaterar att outsorcing kan leda 

till intressekonflikter mellan företagsledningens vilja och försäkringstagarens 

intressen. 
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Det är också troligt att skatten kommer att begränsa utrymmet för framtida 

löneökningar i finanssektorn, relativt övriga sektorer på arbetsmarknaden. 

Den vanligaste yrkesrollen inom försäkringsområdet är skadereglering av 

sakförsäkring. För år 2015 var medellönen inom yrkesrollen 33 000kr. 

Genomsnittslönen i riket 2015 var, enligt medlingsinstitutets rapport, 32 000kr. 

Således skulle en skatt, om den genomförs i enlighet med förslaget och 

övervältras helt på lönenivån i det korta perspektivet innebära att 

genomsnittslönen hamnar långt under genomsnittslönen i riket. 

FTF saknar konsekvensanalys över hur detta kan komma att påverka anställda i 

olika yrkesroller inom försäkringsbranschen.  

 

Motiv för en eventuell skatt på finanssektorn 

Som motiv till införandet av en skatt inom finanssektorn har framförts att den 

finansiella sektorn genom att den är befriad från moms har en skattefördel 

gentemot annan, momsbelagd verksamhet. FTF vill framhäva att det inte är 

företagen utan konsumenten som i så fall har en sådan fördel vid konsumtion 

av finansiella tjänster. En utveckling av det resonemanget ger att ett bärande 

skäl för att genomföra en skatt på finansiell sektor som den föreslås i 

utredningen vore att det finns en risk att finansiella tjänster överkonsumeras på 

grund att priset är för lågt. 

Det finns också annan momsbefriad verksamhet samt verksamhet med en lägre 

procentsats utan att motsvarande skattefördel har lyfts fram. 

Det är mer sannolikt att två andra alternativ väger tungt hos flera förespråkare 

för att införa någon form av skatt. 

Den ena är att bankverksamhet, i vart fall i den utsträckningen som den anses 

systemviktig, åtnjuter en implicit subvention med staten som garant. För detta 

betalar banker stabilitetsavgifter. 

Den andra är det faktum att stora svenska banker visar god förmåga att 

generera vinst. Det kan finnas en allmän uppfattning att skatteunderlaget därför 

skulle kunna vara högre för bankverksamhet än den är idag. 

Införandet av en ny skatt skulle också tillföra medel till statskassan vilket också 

kan antas vara en drivkraft. 

 

Alternativt förslag 

 

FTF har tillsammans med TCO och Finansförbundet arbetat fram ett alternativt 

förslag till en skatt på finanssektorn, för det fall en särskild skatt för finansiell 

sektor skulle införas. 

Vi föreslår i så fall att en skatt införs i relation till bankernas totala skulder, 

utformad på samma sätt och bas som befintliga stabilitetsavgifter. 
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Vår bedömning är att en sådan skatt skulle vara enkel att införa eftersom 

infrastruktur redan finns på plats. 

Skatten skulle vara konkurrensneutral i så måtto att den inte påverkas av 

personaltäthet och servicenivå, utan snarare på hur stora risker som tas. 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Johansson   

Förbundsordförande   

 

 

Jimmy Johnsson 

Föredragande 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter för avsändaren: 

 

FTF – facket för försäkring och finans 

Sturegatan 15 

103 54 Stockholm 

 

E-post: jimmy.johnsson@ftf.se 


