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Konjunkturinstitutet anser att det är bra att åldersgränserna ses över i skatte- och transfereringssystemen i och med införandet av begreppet riktålder. Den normförskjutning som behöver göras, från 65 år som ”pensionsålder” till en högre ålder, är viktig för att pensionsöverenskommelsen ska få så bra genomslag som möjligt. Därmed bör 65-års-regler tas bort
så långt som möjligt och ersättas av riktålder. De förändringar som föreslås i promemorian är
bra. Dock anser Konjunkturinstitutet att det saknas motivering till varför inte även åldersgränsen för jobbskatteavdraget samtidigt justeras för att följa riktåldern.
Istället för att riktåldern även ska införas för jobbskatteavdraget föreslås det i promemorian
att en ytterligare kolumn införs i skattetabellen för den lilla åldersgruppen mellan 65 år och
riktåldern. Sådana ändringar kostar att genomföra och dessa kostnader vältras över på de
som köper affärssystemen. Dessutom blir skattesystemet mindre transparent. Den ytterligare
högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle justeras efter riktålden är marginell i förhållande till hur mycket skatten ändras i och med ändringen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. 1 Skillnaden är marginell, och om inte
jobbskatteavdraget justeras för riktåldern ökar komplexiteten i skattesystemet och individer
får inte tydliga incitament att handla efter. Det gör att det inte torde vara försvarbart att inte
också ändra åldersgränsen för jobbskatteavdraget.
Det finns även ytterligare ställen i inkomstskattelagen och socialavgiftslagen där åldersgränsen 65 år är utskriven.2 Dessa bör också ses över.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Elin Ryner.
Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

1 Det går inte att analysera en förändring av åldersgränsen i grundavdraget och en förändring av åldersgränsen för

jobbskatteavdraget för sig eftersom jobbskatteavdragets utformning för de under 65 år beror på storleken av
grundavdraget. En förändring av bara åldersgränsen 2023 från 65 år till 66 år skulle innebära högre skatteintäkter för
offentlig sektor med ca 2,7 miljarder kronor. En förändring av åldersgränsen för både grundavdraget och
jobbskatteavdraget innebär endast ca 60 miljoner kronor ytterligare i högre skatteintäkter. Om dock bara åldersgränsen
för jobbskatteavdraget skulle ändras och inte åldersgränsen för grundavdraget skulle ändras skulle offentlig sektors
skatteintäker bli 1,0 miljarder kronor högre. Effekten av dessa två ändringar är inte summan av delarna på grund av
utformningen av jobbskatteavdraget för de under 65 år enligt gällande regler.
2 Inkomstskattelagen 12 kap. §36, 28 kap. §8 och §12, 58 kap. §11 och §25. Socialavgiftslagen 3 kap. §18.
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