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Yttrande över promemorian Vissa inkomstskatte- och socialtjänstfrågor inför 
budgetpropositionen för 2015 
 
Yttrandet begränsas i huvudsak till avsnitten Sänkt skatt för pensionärer, Särskild löneskatt 
för äldre och Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat 
pensionssparande. 
 
Sänkt skatt för pensionärer 
 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Svenska 
KommunalPensionärernas Förbund, SKPF, Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, samt 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap välkomnar förslaget till sänkt skatt för pensionärer. 
Pension är, som också anges i promemorian, uppskjuten lön och skillnaden i beskattning 
mellan löntagare och pensionärer bör därför tas bort. I promemorian tas ett första steg i sådan 
riktning och ovan nämnda pensionärsorganisationer tillstyrker därför förslaget. Vi anser dock 
att skillnaden i beskattning bör tas bort under mandatperioden. Det är också enligt vår 
uppfattning viktigt att man i det fortsatta arbetet med att utjämna skillnaderna i skatteuttag 
också inkluderar situationen för personer som är yngre än 65 år och som uppbär exempelvis 
sjukersättning eller ålderspension. 
 
Särskild löneskatt för äldre 
 
Enligt ovan nämnda pensionärsorganisationers uppfattning ska pensionärer och löntagare 
behandlas på samma sätt i skattehänseende. Detta innebär att argumenten för införande av 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som infördes i och med 1991 års skattereform 
har bäring också på pensionärskollektivet. Det finns en risk för att införandet av en löneskatt 
för äldre kan verka negativt på äldres möjligheter att fortsätta förvärvsarbeta efter uppnådd 
pensionsålder, men för den enskilde löntagaren som samtidigt är pensionär får åtgärden 
knappast någon effekt i plånboken eftersom löneskatten tas ut i form av socialavgift. Det är 
dock viktigt att följa utvecklingen av arbetsgivarnas benägenhet att anställa äldre arbetskraft 
för att se hur införande av en särskild löneskatt påverkar äldres anställningsbarhet. För 
egenföretagare gäller dock att effekten slår fullt ut och kommer att innebära behov av högre 
prissättning alternativt ge effekt på möjligt löneuttag.  
 
 
Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat 
pensionssparande 
 
När det gäller avdragsrätten för pensionssparande anser ovan nämnda 
pensionärsorganisationer att den föreslagna summan är för låg för att ha någon praktisk effekt. 
Den ger inte möjlighet för en person som sparar till sin pension att få någon pension av 
betydelse. Regeringen bör därför på nytt överväga hur man ska ställa sig när det gäller 
avdragsrätt för premier till pensionsförsäkringar. 



 
Vi noterar också att de förslag som lämnas i promemorian överlag har en positiv effekt på 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Med tanke på de stora skillnader som finns mellan 
kvinnors och mäns pensioner är en sådan inriktning på förslag till förändringar i 
regelsystemen eftersträvansvärd. Vi hoppas därför, att detta angreppssätt kommer att bli 
genomgående för framtida förslag till regelförändringar på pensionsområdet. 
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