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Pensionsmyndigheten har anmodats yttra sig över rubricerade promemoria och får 
anföra följande med anledning av promemorians förslag. 

Allmänt 
I den så kallade princippropositionen (prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna 
pensionssystemet) var utgångspunkten att pensionärer ska betala samma skatt som 
förvärvsarbetande givet samma inkomst. För att åstadkomma detta avskaffades det 
särskilda grundavdraget vid beskattning. Införandet av jobbskatteavdrag och särskilt 
grundavdrag för personer 65 år eller äldre under senare år innebär ett frångående från 
princippropositionens uppfattning. 

Ett av regeringens motiv för jobbskatteavdraget är att stimulera t i l l högre arbetskrafts
deltagande. De olika skatteskalorna för förvärvsaktiva och pensionärer som jobbskat
teavdraget innebär medför ekonomiska drivkrafter för att senarelägga pensioneringen. 
En sådan utveckling skulle stärka pensionssystemets finansiella ställning och ge något 
bättre indexering av den inkomstgrundade pensionen samt även bidra t i l l högre ge
nomsnittlig första pension. 

Pensionärer som inte berörs av skattesänkningen 
Den grupp av ålderspensionärer som har särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjnings
stöd får inte del av den föreslagna skattesänkningen. Eftersom dessas förmåner beräk
nas utifrån inkomsten efter skatt innebär sänkt skatt visseriigen att nettoinkomsten 
höjs men denna höjning får samtidigt til l följd att förmånerna sänks i motsvarande 
grad. Nettoeffekten blir därmed ingen skillnad för personer som har pension och sam
tidigt uppbär det särskilda bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet. Detta är inte 
belyst i promemorian. Deras pension kommer dock att öka nominellt 2012 eftersom 
prisbasbeloppet ökar. 

En annan grupp som inte får skattesänkning är pensionärer 64 år eller yngre och som 
inte arbetar. Denna grupp beskattas därmed hårdare jämfört med de ålderspensionärer 
som är 65 år eller äldre. När de sedan fyller 65 år får de en skattesänkning. Motiv för 
denna ordning anges inte i promemorian. 
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Utredningens författningsförslag 
Pensionsmyndigheten har inga synpunkter på de föreslagna författningsändringarna. 

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Katrin Westling Palm efter föredrag
ning av enhetschef Kent Larsson. I den slutliga handläggningen har avdelningschef 
Ole Settergren deltagit. 

Katrin Westling Pahn , 

Kent Larsson 


