
 
 
REMISSYTTRANDE 

 
1 (1) 

 Datum Vår beteckning 
 2020-08-18 8248-2020 
 

  
Finansdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 
Sänkt statlig inkomstskatt 
(Fi2020/02954/S1) 
 
Försäkringskassan har inga synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Natalie Kamkar, den senare 
som föredragande. 
 
 
 
Michael Erliksson 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		sankt-statlig-inkomstskatt-remissvar-dnr-fk-008248-2020.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0
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