
 

2019-07-31 Rnr 47.19 

                                                

                                                             Finansdepartementet 
 
   
                                                             103 33 Stockholm 

  

 

Sveriges akademikers 
centralorganisation 
Box 2206 
103 15 Stockholm 
Besök: Lilla Nygatan 14 
Tel växel: 08-613 48 00 
Fax: 08-24 77 01 
E-post: kansli@saco.se 
www.saco.se 

 

 
REMISSVAR (Fi2019/02411/S1) 
 
Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år 
 
Förslaget i sammandrag 
Förslaget syftar till att minska skillnaden i beskattning mellan 
löneinkomst och pensionsinkomst. Det sker genom att det förhöjda 
grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Förstärkningen 
genomförs för personer som vid beskattningsårets ingång har en 
fastställd förvärvsinkomst mellan 211 000 och 1 400 000 kronor per år. 
För övriga inkomstintervall lämnas det förhöjda grundavdraget 
oförändrat.  
 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
 
Sacos ställningstagande  
Eftersom pension till största del kan betraktas som uppskjuten lön är det 
rimligt att beskattningen av pensionsinkomster och löneinkomster är 
samma. Det var också en av utgångspunkterna när det allmänna 
pensionssystemet reformerades under 1990-talet (prop. 1993/94:250). 
  
Samtidigt anser Saco att Sverige behöver ett skattesystem som premierar 
kompetens och ansvarstagande samt främjar arbetskraftsdeltagandet. I 
ett samhälle med höga välfärdsambitioner, där välfärdstjänster ska 
finansieras gemensamt med hjälp av skatter, är arbetskraftsdeltagandet 
och antalet arbetade timmar av central betydelse. Av den anledningen har 
jobbskatteavdraget införts i flera steg för att på så sätt öka de ekonomiska 
drivkrafterna för arbete. Detta medförde dock att det uppstod en skillnad 
i beskattning mellan löneinkomst och pensionsinkomst. Tanken var i det 
här sammanhanget att skapa ekonomiska incitament för att senarelägga 
pensioneringen. En sådan utveckling skulle stärka pensionssystemets 
finansiella ställning samt bidra till högre genomsnittlig pension. Detta är 
speciellt viktigt i ljuset av den pågående demografiska utvecklingen med 
en allt högre förväntad levnadslängd.  
 
Saco avstyrker förslaget i promemorian, vilket också har framförts 
vid tidigare remissvar när det förhöjda grundavdraget har förstärkts. 
Saco utesluter inte att det är väl motiverat att förbättra de ekonomiska 
villkoren för vissa grupper av pensionärer. Avstyrkandet riktar sig 
huvudsakligen mot den metod regeringen föreslår, och grundar sig på 
principiella skäl. Införandet av avdrag och reduktioner ökar 
skattesystemets komplexitet och bidrar till att göra systemet mer 
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svåröverskådligt och som i det här fallet inte kan motiveras med att det 
främjar drivkrafterna för ett ökat arbetskraftsdeltagande.  
 
Saco betonar istället behovet av en övergripande och bred skatteöversyn 
med inriktning mot generella regler och lösningar som leder till ett 
enklare och mer transparent system. 
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