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Sammanfattning
SPF Seniorerna är positiva till att personer 65 år och äldre som arbetar ska kunna ta
del av en förstärkning av skattereduktionen för arbetsinkomster.
Allmänt
Det remitterade förslaget medför att personer som vid årets ingång har fyllt 65 år
och som arbetar omfattas av en förstärkning av skattereduktionen för
arbetsinkomster. Det ger goda ekonomiska incitament att arbeta och vara en del av
arbetsmarknaden också för seniorer. Vidare är det positivt att åldern för
skatteförändringen sätts till 65 år och inte flyttas upp i ålder, detta för att signalera
vikten av att fortsätta arbeta i den mån man kan och har möjlighet till detta.
SPF Seniorerna vill dock i sammanhanget påpeka ett par saker.
För det första, såväl skattereglerna och åldersgränserna som rör arbete och pension
är många och krångliga. För löntagare ej fyllda 65 år finns jobbskatteavdrag och
grundavdrag, för personer som vid årets ingång är 65 år fyllda (2022) finns förstärkt
grundavdrag på pensionsinkomster samt ett förstärkt jobbskatteavdrag för
arbetsinkomster. Det är således olika regler, namn och beräkningsförförfaranden
avseende skatter för olika inkomster och vid olika åldrar. Skattesystemet och
framförallt enskildas förståelse för detsamma skulle må bra av förenklingar och
harmoniseringar.
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För det andra, det förhöjda grundavdraget på pensionsinkomster planeras att öka i
ålder, vilket SPF Seniorerna i sak tidigare vänt oss emot då vi menar att pension ska
beskattas lika oavsett ålder. Men, till detta kommer nu en ytterligare orättvisa, det
förhöjda grundavdraget väntas gå från att gälla från året man fyller 66 år (år 2022)
till året man fyller 67 år (år 2023). Beslut om detta togs av riksdagen under våren
2022.
För många i årskullen född 1957, drygt 100 000 personer, som under år 2022 fyller
65 år har informationen sedan lång tid tillbaka varit att de kan förvänta sig lägre
skatt på pension från året de fyller 66 år, det vill säga år 2023. Många har därför
planerat och tagit beslut för att gå i pension, eller har redan gjort det
(Pensionsmyndighetens statistik visar exempelvis att 35-40 procent i årskull 1957
börjat ta ut pension redan före 65 års ålder), under år 2022. Detta har dessa
personer gjort i tron att perioden med högre skatt på pension skulle vara kort, och
inte innefatta även hela år 2023. För merparten är det svårt eller omöjligt att återgå
till heltidsarbete och skjuta upp pensioneringen till december 2023.
Det är orimligt att staten med så kort framförhållning som ett drygt halvår ändrar
åldersgränsen för åldern när det förhöjda grundavdraget ska gälla och att en hel
årskull hamnar i kläm, sällan med möjlighet att förändra sina redan tagna beslut
eller de besked om pensionering som man gett sin arbetsgivare. Det är därför vår
bestämda mening att det skyndsamt måste tas fram övergångsregler för årskull
1957 rörande det förhöjda grundavdraget så att det för åtminstone denna årskull
fortsatt ska gälla från året man fyller 66 år.
För det tredje, det förhöjda grundavdraget på pensioner och andra
pensionsrelaterade åldersgränser bör generellt sett inte höjas förrän en
överväldigande andel av löntagarna kan och orkar arbeta till sådana högre åldrar.
Det vill säga en fungerande arbetsmarknad med stabila trygghetssystem inklusive
flera års högre åldersgränser i desamma samt kraftfulla arbetsmiljöåtgärder och
olika insatser som motverkar åldersdiskriminering i arbetslivet. Människor måste
först ha en realistisk möjlighet att försörja sig till en högre ålder, därefter kan
åldersgränser som rör exempelvis skatter och pension höjas.
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