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REMISSVAR (Fi2022/02137) 
 
Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar  
 
Förslaget i sammandrag 

I promemorian föreslås att jobbskatteavdraget förstärks för personer som 

vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Det görs genom att 

skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av 

arbetsinkomsterna än idag. Skattereduktionen är helt utfasad för 

arbetsinkomster som överstiger ca 1 800 000 kronor per år.  

 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Sacos ställningstagande  

De ekonomiska incitamenten och möjligheterna för den enskilde att 

fortsätta arbeta efter 65 års ålder är viktiga. Inte minst i ljuset av den 

demografiska utvecklingen som innebär en allt större påfrestning på den 

offentliga välfärdens finansiering. SKR rapporterar i sin senaste 

ekonomirapport att försörjningskvoten totalt sett ökar brant nu och de 

kommande åren framöver. Dessutom kommer andelen personer som är 

80 år eller äldre att öka kraftigt på 10 år sikt. Att antalet arbetade timmar 

i ekonomin ökar över tid är därför centralt för att klara av att bibehålla en 

god offentlig välfärd.   

 

För personer som vid beskattningsårets ingång är 65 år eller äldre är 

grundavdraget idag betydligt högre jämfört med dem som är yngre. Men 

jobbskatteavdraget för den yngre gruppen gör att skatten blir ungefär lika 

stor som för dem som valt att sluta arbeta efter 65 år. För dem som väljer 

att fortsätta att arbeta efter 65 års ålder finns ett särskilt jobbskatteavdrag 

för äldre som sänker skatten ytterligare. Men jobbskatteavdraget för 

äldre är lägre än det ordinarie jobbskatteavdraget.  

 

Nuvarande regler innebär dock att åldersgränsen för det förhöjda 

grundavdraget (för äldre) förflyttas uppåt under 2023 från 65 år till 66 år 

och under 2026 till 67 år i enlighet med riktåldern i pensionssystemet. 

Det innebära att skatten för personer som är 65 år vid beskattningsårets 

ingång under 2023 kommer att öka för dem som fortsätter att arbeta. 

Skatten höjs dels för att de inte omfattas av det förhöjda grundavdraget 

utan behåller det ordinarie grundavdraget, dels för att 

jobbskatteavdraget för äldre är lägre än det ordinarie jobbskatteavdraget. 

För att väga upp för de förstärkningar som har gjorts inom ramen för det 

ordinarie jobbskatteavdraget och samtidigt säkerställa en rättvis 
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beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 föreslås i 

promemorian en förstärkning av jobbskatteavdraget för äldre. 

Förstärkningen innebär att skatteavdraget för äldre åter kommer att vara 

större än det ordinarie jobbskatteavdraget, vilket ursprungligen var 

tanken med jobbskatteavdraget för äldre. Saco tillstyrker förslaget.  

 

En mer långsiktig lösning bör dock vara att så snart som möjligt även 

koppla åldersgränsen i jobbskatteavdraget till riktåldern på samma sätt 

som för det förhöjda grundavdraget. Saco anser att det är viktigt att 

riktåldern internaliseras i samtliga delar av inkomstbeskattningen.  

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Med vänliga hälsningar 
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Samhällspolitisk chef                                   Välfärdsekonom 

 

 

 


