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REMISSVAR (Fi2009/6022) 

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer 

 

Saco avstyrker förslaget. Saco utesluter inte att det är motiverat att förbättra de 
ekonomiska villkoren för vissa grupper av pensionärer. Avstyrkandet riktar sig 
mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på principiella skäl. Saco 
anser att det behövs en bred skatteöversyn med inriktning mot generella regler 
och lösningar. Nedan följer Sacos synpunkter. 

 

Oklart syfte 

Syftet med det förhöjda grundavdraget som infördes 1 januari 2009 var att 
förbättra de ekonomiska villkoren för personer som fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång. Den förhöjda delen av grundavdraget riktades främst 
mot dem med lägst inkomst eftersom de ansågs ha störst behov av en 
inkomstförstärkning. 

 

Syftet med förslaget om en ytterligare höjning av det förhöjda grundavdraget är 
däremot något oklart. Förstärkningen i sig motiveras av samma skäl som 
införandet av det förhöjda grundavdraget 1 januari 2009. Bland annat 
konstateras att pensionärer i genomsnitt har en lägre disponibel inkomst än de 
som inte fyllt 65 år och det därför finns skäl att gå vidare i ambitionen att 
förstärka pensionärernas disponibla inkomster. Utformningen av 
förstärkningen motiveras däremot utifrån de kommande 
pensionsnedskrivningarna. Nettoinkomstökningen av den ytterligare höjningen 
blir därför störst för dem med höga inkomster. 

 

Pensionssystemet 

Pensionssystemet är ett finansiellt fristående system som är helt skilt från 
statsbudgeten. Pensionen följer den genomsnittliga löneutvecklingen i 
samhället vilket innebär att såväl den förvärvsaktiva befolkningen som 
pensionärerna följer den samhällsekonomiska utvecklingen. Den automatiska 
balanseringen ser till att kostnader för dagens pensioner inte ska riskera att 
vältras över på kommande generationer. 

 

Saco anser att det är centralt att pensionsöverenskommelsen ligger fast och att 
signalerna om detta är tydliga. Det är därför viktigt att reglerna inte i någon 
väsentlig del förändras. Om den ekonomiska utvecklingen medför effekter för 
pensionärer som inte är politiskt önskvärda bör de åtgärder som vidtas ligga 
utanför pensionssystemet. 
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Skattesystemet 

Grundavdraget har blivit tekniskt mer komplicerat, samtidigt som dess 
karaktär har blivit allt mer diffus. Införandet av det förhöjda grundavdraget 
medförde att grundavdraget inte längre kännetecknas av att vara ett generellt 
avdrag. Grundavdraget syftar till att reducera skatten för personer med låga 
förvärvsinkomster och därmed förbättra deras ekonomiska villkor. Det finns 
inga rimliga skäl att särbehandla en grupp i detta avseende enbart utifrån ålder. 
Det förhöjda grundavdraget innebär att yngre med låg förvärvsinkomst får 
sämre ekonomiska villkor än äldre med samma förvärvsinkomst.  

 

Särlösningar för vissa grupper och inslaget av avdrag och reduktioner har ökat i 
skattesystemet de senaste åren. Motkrafterna till skattesatshöjningar riskerar 
därmed att försvagas. Effektivitetsskäl talar för att skattesänkningar i första 
hand bör åstadkommas via lägre skattesatser. Det är tveksamt om det är en 
långsiktigt uthållig strategi att åstadkomma skattesänkningar med hjälp av 
avdrag och reduktioner. Avdrag och reduktioner är kostsamma och kan - om de 
brister i träffsäkerhet - innebära betydande dödviktsförluster. Ökade avdrag 
och reduktioner innebär samtidigt att skattesystemet tenderar att bli allt 
mindre enkelt, effektivt och transparent. Saco anser att det behövs en bred 
skatteöversyn med inriktning mot generella regler och lösningar.  

 

Permanent lösning på tillfälligt problem 

Den ekonomiska utvecklingen har varit positiv för pensionärerna. Sedan 
följsamhetsindexeringen infördes vid årsskiftet 2001/02 har pensionerna totalt 
ökat med 21 procent, en högre nivå än vad som hade varit aktuellt om ATP-
systemet hade behållits oreformerat. År 2010 kommer den automatiska 
balanseringen att aktiveras för första gången, men på sikt kommer pensionerna 
att återgå till de nivåer de skulle haft utan att den automatiska balanseringen 
hade aktiverats.  

 

Utformningen av förstärkningen motiveras utifrån de kommande 
pensionsnedskrivningarna. Mot bakgrund av vikten av att inte ändra i reglerna 
för pensionssystemet och det olämpliga i att införa ytterligare särregler i 
skattesystemet anser Saco att åtgärder i andra former är att föredra. Eftersom 
det handlar om tillfälliga nedskrivningar bör sådana åtgärder vara tillfälliga.   

 

 

Med vänlig hälsning 
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