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LOs yttrande över promemorian ”Ytterligare 
skattesänkning för pensionärer” 
 
Förslaget 
Promemorian föreslår en förstärkning av den skattesänkning som gäller för 
dem som fyllt 65 år. Syftet anges vara att minska finanskrisens 
efterverkningar och förbättra välfärden för pensionärer. Förslaget innebär att 
inkomstskatten för de flesta pensionärer sänks med 1-2 procent. 
Skattesänkningen föreslås ske genom att grundavdraget höjs i relation till 
inkomsten. Beroende på vilken kommunalskattesats som gäller, kommer 
skattesänkningen för en pensionär med full garantipension att variera mellan 
900 – 1 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst 
kommer skattesänkningen att variera mellan 2 400 – 2 800 kronor per år. 
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2011 och kommer att kosta 5 
miljarder kronor i mindre skatteintäkter. 
 
LOs yttrande 
LO anser att det i grunden är felaktigt att beskatta förvärvsinkomster olika. 
Promemorians förslag är i detta avseende ett litet steg i rätt riktning, men 
fullt otillräckligt. Mellan pensionärer och yrkesarbetande kvarstår 
fortfarande den största delen av skillnaden. 
 
LO är dessutom starkt kritisk till att förslagets konstruktion bidrar till att 
skattesystemet blir alltmer krångligt. Det är i grunden felaktigt att 
inkomstskatteuttaget, sedan regeringsskiftet 2006, alltmer har kommit att 
bero på arbetsmarknadsstatus och ålder och att principen att inkomstskatt 
endast ska bero på inkomst får allt mindre genomslag. Förvärvsinkomst av 
samma storlek beskattas nu olika beroende på om man är yrkesarbetande 
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eller pensionär eller arbetslös och sjuk. Dessutom beror skattens storlek på 
om man är under eller över 65 år. Det är för närvarande nästan omöjligt för 
vanligt folk att utifrån regelverket kunna räkna ut sin pension, vilket skadar 
tilltron till skattesystemet. LO anser att reglerna för inkomstskatt så fort som 
möjligt ska ändras så att det endast är inkomstens storlek som ligger till 
grund för beskattning. 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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