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Sammanfattning
Förslaget om höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) bör inte genomföras då
höjningen i huvudsak påverkar ekonomin för personer med väldigt låg inkomst/pension.
Finansdepartementets promemoria ger inte ett underlag, till det politiska beslutet, som beskriver
effekterna för de svaga grupper som drabbas.

Ny studie som bör göras
En studie bör göras för att se hur framför allt utomlands bosatta pensionärer påverkas av höjd
SINK.
Enligt pensionsmyndigheten skickades det ut 143.564 begäran om levnadsintyg år 2015, dvs till
individer som erhåller statlig pension (i snitt 2.900 kr/mån) från Sverige. Om man jämför antalet
individer (c:a 150.000 individer enligt promemorian) som var skattskyldiga enligt SINK med
antalet pensionärer i utlandet gör jag antagandet att de flesta individer som var skattskyldiga enligt
SINK är pensionärer. Dock bör en fördjupad utredning göras för att klarlägga bilden av vilka som
är skattskyldiga enligt SINK

Avsnitt 5 Konsekvensanalys
I avsnitt 5 av promemorian finns information om beskattningsbara inkomster och antal individer:
”Undantaget sjöinkomster uppgick skatteintäkterna från den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta till ca 1,50 miljarder kronor 2015. Detta motsvarar beskattningsbara inkomster
på ca 7,50 miljarder kronor. ”
”Undantaget de med sjöinkomster var det 2015 ca 150 000 individer som var skattskyldiga enligt
lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Av dessa var det runt ca 85 000 individer
som betalade skatt i Sverige. ”
Med hjälp av ovanstående information kan den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten för de
individer som betalade SINK under 2015 beräknas till 7.353 kr/månad före avdrag av SINK och
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efter avdrag av SINK till 6.453 kr/månad.
Motsvarande inkomster, om samtliga individer som var skattskyldiga (undantaget sjöinkomster)
enligt lagen om SINK under 2015 används som bas för beräkningen, blir inkomsten i snitt 4.167
kr/månad före avdrag av SINK och efter avdrag av SINK 3.905 kr/månad.

Finansdepartementet bör ej genomföra höjning av SINK
Någon höjning av SINK bör ej genomföras då det drabbar individer med väldigt låg
inkomst/pension. Skälen till detta är:
•

De flesta utomlandsboende som är skattskydiga enligt lagen om SINK är med stor
sannolikhet pensionärer med väldigt låg pension

•

De utomlandsboende pensionärerna har enligt pensionsmyndigheten i snitt en statlig
pension på 2.900 kr/månad

•

Enligt promemorian är den genomsnittliga pensionen/inkomsten före skatt 4.167 kr/månad
för utlandsboende som är skattskyldiga enligt lagen om SINK

•

Enligt pensionsverket skickades det ut 120.038 begäran om levnadsintyg till pensionärer
boende inom EU (Norge och Schweiz inkluderat)

•

EUs fattigdomsgräns för 2015 var cirka 11.000 kr/månad efter skatt

•

Pensionärer som bor utanför EU/EES-området måste finansiera sin sjukvård med egna
medel

Kuriosa i sammanhanget är att enligt pensionsmyndigheten skickades det endast ut 839 begäran om
levnadsintyg år 2015 till Portugal, det land där finansminister Magdalena Andersson vill ändra på
hur svenska privata tjänstepensioner beskattas.
--Jag, Kjell Nyström, är representant för föreningen Svenskar i Udon och representerar den
föreningen i SAMS (Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand).
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