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INKOMSTSKATTEN



Ekonomi & Skatt   Juridik   Affärsrådgivning   Fastighetsförmedling                            lrfkonsult.se

HUVUDFRÅGOR

1. Pensionsavgiftens storlek

2. Avdrag eller skattereduktion  

3. Likabehandling av de med lägst inkomst

4. Alternativa lösningar
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PENSIONSAVGIFTENS STORLEK

– Enligt pensionsuppgörelsen är det viktigt att inbetalningen från den 

enskilde är synlig

– Avgiften på 18,5 procent ska betalas genom 

• ålderspensionsavgift 10,21 % (inget tak)

• allmän pensionsavgift 7 % (tak 8,07 ibb)

– Pensionsförmånen bestäms efter avdrag för den allmänna  

pensionsavgiften

– Pensionsförmånen är lägre än lönen (100–7=93) men 18,5 % av 

underlaget – vi jämför ”äpplen och päron”
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AVDRAG ELLER SKATTEREDUKTION

– Effekten av avdrag är att med en progressiv skatteskala ökar värdet av 

avdraget i takt med progressionen

– Med skattereduktion är värdet detsamma oberoende av inkomst 

– På grund av ”skattetrycket” valde lagstiftaren att kompensera de 

enskilda för pensionsavgiften genom en hundraprocentig 

skattereduktion

– Idag får den enskilde inte någon ekonomisk belastning av 

pensionsavgiften
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LIKABEHANDLING

– Vid inkomstbeskattningen medges alltid ett grundavdrag

– Den allmänna pensionsavgiften betalas när inkomsten överstiger ett 

visst gränsbelopp

– Kombinationen gör att de med lägst inkomst, exempelvis 

skolungdomar, kan tvingas betala pensionsavgift utan att medges 

skattereduktion

– Även jobbskatteavdraget blir begränsat för de med lägst inkomst
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FÖRÄNDRINGAR INOM PENSIONSSYSTEMET

– Genom att växla från gränsvärde vid uttag av den allmänna 

pensionsavgiften mot grundavdrag kommer alla att behandlas lika

– Växling från allmän pensionsavgift till en ny statlig ålderspensionsavgift 

innebär att pensionen i denna del blir direktfinansierad av staten (idag 

indirekt)

– Växling från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift 

(arbetsgivaravgift) innebär att direktfinansieringen blir indirekt
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FÖRÄNDRINGAR INOM SKATTESYSTEMET

– Växling från skattereduktion till avdrag

• Neutraliteten ökar

• De med lägst inkomst behandlas lika med andra

• Avdragseffekten ökar i takt med progressionen

• Belastningen på den enskilde ökar

• Statens skatteintäkter ökar väsentligt
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SLUTSATSER

– Skattesystemet är inte neutralt idag

– Skattesystemet är asymmetriskt

– Nettobelastningen av den allmänna pensinsavgiften är idag 0 kr

– De med lägst inkomst får ingen eller begränsad skattereduktion

– Växling från skattereduktion till avdrag löser dessa problem men ökar 

skattebelastningen/skatteintäkterna


