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SPF Seniorerna kräver skatterättvisa för årskull 1957  

 
Återigen nödgas vi nu skriva brev till regeringen i denna fråga, då varken nuvarande regering 
eller den tidigare regeringen har agerat i denna akuta fråga. 

I pensionsöverenskommelsen från december 2017 framgår att årskullar födda 1957 och 
tidigare inte ska omfattas av de olika åldershöjningarna i samband med att en riktålder 
senare införs. För de 110 000 personerna i årskull 1957 finns därför en rad övergångsregler 
för år 2023, som rör exempelvis förmåner från pensionssystemet och trygghetssystemen på 
arbetsmarknad. Men med ett undantag: inga övergångsregler finns för 1957:orna och det 
förhöjda grundavdraget. Detsamma gäller senare för årskull 1959. 

Det betyder att trots att 1957:orna av staten betraktas som pensionärer från 65 år i alla 
avseenden så tvingas de betala skatt som icke-pensionärer under hela 2023 när de är 66 år 
gamla. 1957:orna blir den första årskullen att två gånger (!) uppnå åldern där man året efter 
får förhöjt grundavdrag, men det blir bara verklighet en av gångerna. För en vanlig pensionär 
född 1957 betyder det cirka 2 000 kronor mer i skatt varje månad under år 2023.  

Att gå i pension är sällan ett beslut som tas från en dag till en annan utan det planeras 
noggrant. Inför detta planerar man och kollar upp gällande regelverk och åldersgränser, som 
det förhöjda grundavdraget, eftersom dessa kan spela stor roll. Det handlar också om att 
meddela sin arbetsgivare om kommande pensionering, beslut som är svåra att ändra på.  

Om förändrade regler kan bli aktuella behöver sådana meddelas med mycket god 
framförhållning, det vill säga flera år i förväg. Beslut om justerade pensionsrelaterade 
åldersgränser togs av riksdagen den 31 maj 2022. Tidigast i juni 2022, men snarare under 
hösten, har födda 1957 möjligen kunnat hitta information om skatteförändringen hos de 
statliga myndigheterna. Om inte myndigheterna kände till och kunde informera om 
skatteförändringen tidigare än så kan vanliga medborgare svårligen ha känt till den.  
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All tillgänglig information hos exempelvis myndigheter har sedan 2018 signalerat att årskull 
1957 inte omfattas av höjda pensionsrelaterade åldrar, den första årskullen som omfattas är 
istället födda 1958. Människor måste kunna lita på sådan information liksom på såväl stat 
som politiker och kunna planera i god tid inför pensionering.  

SPF Seniorerna kräver därför att skatterättvisa införs för årskull 1957 under år 2023. 
 

 
Vänliga hälsningar 

 

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna 

---------------------------------------------------------------------- 

SPF Seniorerna är en av Sveriges största ideella organisationer med närmare en kvarts miljon 
medlemmar i nästan 800 föreningar över hela landet, samt Sveriges äldsta seniororganisation, bildad 
1939. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och organiserar alla som har någon form av 
pension och deras partner. 


