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Remissvar - Vissa ändrade åldersgränser i
skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036
Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Vissa
ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet,
Fi2020/05036
Promemorians förslag i korthet
I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda
grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och
allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av
ersättningen fyller 66 år. Bakgrunden är överenskommelsen i den
parlamentariska pensionsgruppen om att höja åldersgränserna i
pensionssystemet och andra pensionsrelaterade åldrar i
socialförsäkringssystemet för att främja ett längre arbetsliv.
Ett första steg infördes 2020 då LAS-åldern höjdes till 68 år samt lägsta
ålder för uttag av allmän pension höjdes till 62 år. I
budgetpropositionen för 2021 aviserades det andra (2023) och tredje
steget (2026) att höja åldersgränserna i pensionssystemet och
angränsande trygghetssystemen. Det rör bl a lägsta ålder för uttag av
garantipension, höjd åldersgräns för att erhålla sjuk- och
rehabiliteringspenning samt sjukersättning.
Motiveringen till förslaget är att när rätten till ersättning från
trygghetssystemen förlängs med ett år, måste också reglerna för
finansiering av trygghetssystemen ändras samt att bryta normen med 65
år som pensioneringsålder.
De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023.
Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna motsvara
riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67 år.
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Saco:s ställningstagande
Saco tillstyrker promemorians förslag men endast under förutsättning
att genomförandet av de aviserade höjningarna av åldersgränserna i
trygghetssystemen som lägsta ålder för uttag av garantipension,
rätten till ersättning från socialförsäkringssystemet och
arbetslöshetsförsäkringen sker simultant med promemorians förslag.
Saco vill i sammanhanget understryka att förutsättningarna för ett
längre arbetsliv och godtagbara pensioner inte stannar vid justerade
åldersgränser i sociala trygghetssystemen. Det kräver ett brett spektrum
av åtgärder på ett stort antal områden, som ett systematiskt och
förebyggande arbetsmiljöarbete, insatser för ett mer hållbart och
jämställt arbetsliv, ökade möjligheter till kontinuerlig
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kompetensutveckling och karriärväxling, påverkan på normer och
attityder samt motverkande av åldersdiskriminering för att nämna
några. Här återstår mycket att göra.
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