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Promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian.
Här följer våra synpunkter.

Förslaget i korthet
I promemorian föreslås förändringarna i det förhöjda grundavdraget, med syfte att personer
över 65 år inte ska betala högre skatt än personer som är under 65 år.
Det förhöjda grundavdraget föreslås utökas för personer som fyllt 65 år och har en fastställd
förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För inkomster som överstiger ca
1 423 000 kronor per år för samma grupp föreslås att det förhöjda grundavdraget sänks,
eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget med gällande regler gör skatten högre för
arbetande under 65 år. Därigenom ska uppnås att skatten för personer över 65 år blir
densamma som för arbetande under 65 år även för dessa inkomstnivåer.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021

Företagarnas synpunkter på förslaget
I promemorian framhålls att grunden till att det föreligger en skillnad i beskattning av
pensionsinkomster och arbetsinkomster är utformningen av det så kallade jobbskatteavdraget.
Genom det förhöjda grundavdraget har skatten sänkts för pensionsinkomster successivt. Det
har varit positivt att personer med pension därigenom fått stärkt ekonomi. Samtidigt har
stundtals en argumentation förts om att arbetslinjen försvagas när skillnaden i beskattningen
av arbetsinkomster och pensionsinkomster minskas. Att denna ”skatteklyfta” överbryggs kan
hävdas öka incitamenten att gå i pension, vilket kan vara vanskligt ur perspektivet att fler
skulle behöva arbeta längre av samhällsekonomiska skäl.
Det kan noteras att samspelet mellan jobbskatteavdragets utformning, det förhöjda
grundavdragets nivåer vid olika åldrar och den politiska avsikten att utradera skillnaden i

beskattning mellan arbets- och pensionsinkomster, medför att personer över 65 år med en
inkomst över 1 423 000 kr kommer att få höjd skatt, om promemorians förslag genomförs.
I olika inkomstskikt ger jobbskatteavdraget respektive det förhöjda grundavdraget olika grad
av fördel skattemässigt. Som nämns i promemorian är jobbskatteavdraget mer förmånligt i ett
stort inkomstspann, mellan 4,45 och 29,75 prisbasbelopp (ca 210 000 respektive 1,4 miljoner
kronor).
Sammantaget har Företagarna inga invändningar mot förslaget i sak. Emellertid anser vi att
förslaget gör ett redan relativt krångligt och svåröverskådligt system för inkomstbeskattning än
mer så. Vi saknar också en konsekvensanalys av vad förslaget innebär för incitamenten att
arbeta (eller kvarbli i arbete).
Företagarna vill i sammanhanget också framhålla att regeringen bör se över möjligheterna till
nedsatt inkomstskatt från näringsverksamhet och ytterligare nedsatta egenavgifter för äldre
personer. Det skulle vara gynnsamt för personer med pensionsinkomst som vill kvarbli i
arbetslivet som företagare, samtidigt som det sannolikt skulle vara självfinansierande ur
statens synpunkt.
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