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Yttrande över promemorian ”Sänkt skatt för personer
över 65 som arbetar”
Ekonomistyrningsverket (ESV) tillstyrker förslaget men önskar lämna följande
synpunkter.
När gränsåldern för det förhöjda grundavdraget 2023 höjs från 65 till 66 år uppstår
ett glapp där personer fyllda 65 som väljer att fortsätta arbeta möts av en högre
skattesats än motsvarande person som är yngre än 65 år eller äldre än 65 år. Detta
är en konsekvens av att åldersgränsen för jobbskatteavdraget inte har justerats på
motsvarande sätt som grundavdraget. I promemorian nämns som alternativ lösning
på detta problem möjligheten att koppla gränsåldern för jobbskatteavdraget till
riktåldern, vilket även ESV tidigare föreslagit i sitt remissvar avseende ”Vissa
ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet” (Fi2020/05036). ESV
ser positivt på att man i promemorian noterat att det här problemet finns, men
samtidigt olyckligt att det nu bedöms som inte genomförbart till 2023.
ESV har i tidigare remissvar framfört att systemet med jobbskatteavdrag och ett
förhöjt grundavdrag bör ses över mer generellt eftersom bland annat skillnaden i
skatt på arbetsinkomster i vissa fall kan bli väldigt stor.1 Promemorians förslag
förstärker ytterligare denna skillnad då höjningen av jobbskatteavdraget träffar
samtliga personer över 65 år. Ett enhetligt system med ett förhöjt grundavdrag eller
ett jobbskatteavdrag för samtliga gör skattesystemet enklare och mer transparent.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olssonbeslutat. Utredare Li Parrilla
Stoorhöökhar varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo
Stoltzdeltagit.

Datum: 2022-08-17

1 ESV Dnr 2020-00772 Yttrande över promemorian ”Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år” samt ESV
Dnr 2020-01357 Yttrande över promemorian ”Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet”
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Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

