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Independent Living Institute (ILI) är en ideell tankesmedja och projektplattform inom
medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med normbrytande funktionalitet
(funktionsnedsättning). Våra grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt och
empowerment (bemäktigande och bemyndigande). Vi har beretts tillfälle att yttra oss över
promemorian ”Vissa åtgärder i skatte- och socialavgiftssystemet” och lämnar här våra
kommentarer.
Allmänna synpunkter
Vi ser positivt på att det införts en riktålder för att reglera pensionsåldern. Däremot har vi sett
brister i regleringen av tillgång till anslutande trygghetssystem som assistansersättningen och
sjukförsäkringen. Med bakgrund i FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen) och en intersektionell förståelse för
missgynnanden ser vi en generell brist i att beskatta olika typer av inkomst som lön,
näringsinkomst, pension, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och andra ersättningar på olika
sätt. Många personer med funktionsnedsättning saknar arbete och arbetar mindre under ett
yrkesliv än befolkningen i stort, vilket får till följd att skatteskillnader kan få stora negativa
konsekvenser för privatekonomin.
Synpunkter på lagda vissa förslag
Vi tillstyrker förslaget om höjda åldersgränser för socialavgifter och allmän löneavgift. Det
framstår som rimligt att när pensionsåldern och LAS-åldern höjs så ska även de sociala
avgifterna och den allmänna löneavgiften följa med.
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Vi kan inte tillstyrka förslaget om höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag till till 66 år 2023
och till 67 år 2026. Regleringen av skattenivåerna behöver ses över i sin helhet så att det inte
är skillnad mellan skatt på arbete och pension. Det måste i praktiken vara möjligt för en
arbetstagare att kvarstå i anställning eller gå i pension enligt de rättigheter som slås fast i lag
utan att skattesatser ska vara en faktor i sammanhanget.
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