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LOs svar på promemorian ”Ytterligare sänkt 
skatt för pensionärer” 
 
Promemorian föreslår skattelättnad för pensionärer som fyllt 65 år. För en 
pensionär med full garantipension, dvs. ca 80 000 – 90 000 kronor sänks 
skatten med 1 100 kronor då kommunalskatten är 31,50. För en pensionär 
med 150 000 kronor i inkomst sänks skatten med 1 900 kronor och för en 
pensionär med inkomst över 400 000 kronor blir skattesänkningen 3 000 
kronor. I procent av inkomsten sjunker skatten för dessa tre personer från ca 
1,3 procent ned till 0,8 procent. Skattesänkningen föreslås träda i kraft den 1 
januari 2010. 
 
 
LOs yttrande 
LO är positiv till att pensionärerna nu börjar kompenseras för dagens 
skattediskriminering, men det är inte tillräckligt. Samtidigt är LO emot att 
det endast är pensionärer över 65 år som kompenseras när pensionärer under 
65 år, sjuka och arbetslösa fortfarande betalar högst skatt av alla. 
 
LO är negativ till att promemorians förslag ytterligare förstärker 
skattesystemets funktion som morot för att arbeta längre. Det finns 
tillräckliga incitament för detta i dagens pensionssystem. I genomsnitt 
arbetar en LO-medlem ungefär fram till 61 års ålder och en tjänsteman till 
omkring 63. LO-medlemmarnas lägre pensionsålder beror främst på att de 
blir utslitna i förtid på sina arbetsplatser och inte orkar arbeta längre. LO är 
negativ till att beskatta de som inte orkar arbeta fram till 65 år hårdare än 
övriga, oavsett om deras inkomster består av sjukersättning, tjänstepension 
eller statlig pension. Av de som fick statlig pension år 2008 var ca 20 
procent under 65 år.  
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LO anser dessutom att pensionärerna i denna konjunkturnedgång ska 
kompenseras för den s.k. bromseffekten i pensionssystemet, vilken medför 
lägre pensionsutbetalningar. Promemorians förslag kan inte anses vara en 
sådan kompensation eftersom skatteförändringen föreslås bli permanent. Det 
är dagens pensionärer som behöver kompensation för att bromsarna i 
pensionssystemet slår till. När bromsarna väl släppt behövs ingen sådan 
kompensation i framtiden. 
 
Slutligen vill LO framföra att skattesystemet blir allt svårare att förstå med 
dess olika konstruktioner med grundavdrag och särskilda belopp som inte 
endast beror på inkomstens storlek utan också beror på inkomstens art och 
den skattskyldiges ålder. Ett av motiven med 1990-91 års stora skattereform 
var att skattesystemet skulle bli så enkelt att var och en skulle kunna räkna 
ut sin skatt. Detta är i dagsläget endast möjligt för skatteexperter och då med 
stora ansträngningar. 
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