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400 kr mer i månaden för de pensionärer 

som har jobbat 

 

Moderaterna vill sänka skatten för de som har arbetat med 400 kr/månad. Det minskar 

intäkterna för den offentliga sektorn med ca 9 miljarder kronor. Idag är skillnaden i 

pension mellan de som har jobbat ett helt liv och de som inte har de inte tillräckligt stor. 

Denna skattesänkning skulle göra att det lönar sig bättre att jobba ett år till eller att 

jobba heltid. Detta vore en bättre lösning än den nya bidragsdel i pensionssystemet som 

diskuterats i pensionsgruppen. 

Sedan 2009 har skatten på pensioner sänkts med ca 1 500 kr/månad för en genomsnittlig 

pensionär. Tre fjärdedelar av sänkningen har skett i budgetar som Moderaterna stått bakom. I 

Budgeten för 2020 skedde två saker på detta område. Dels sänktes skatten för de pensionärer 

som har högst inkomst. Dels höjdes det så kallade grundskyddet för de sämst ställda 

pensionärerna genom att garantipensionen höjdes med 200 kr och bostadstillägget för 

pensionärer blev mer generöst. 

Moderaterna stod bakom dessa förslag, men med ett viktigt tillägg. Vi ville sänka skatten 

också för de som jobbat ett helt liv men som får en relativt låg pension. Det sa regeringen nej 

till. 

Det får till effekt att skillnaden mellan att ha jobbat och att inte ha jobbat, det så kallade 

respektavståndet, minskade ytterligare. Att det ska vara en skillnad mellan att ha jobbat och 

inte jobbat, och att det ska löna sig till exempel att jobba ett extra år, är en grundbult i det 

svenska pensionssystemet. Det riskerar nu att urholkas. Detta problem har exempelvis 

pensionsmyndigheten lyft vid flera tillfällen. 

Moderaternas förslag 

Moderaterna vill sänka skatten på pension med 400 kr per månad från och med en inkomst på 

11 000 kr, med en infasning från 9 000 kr per månad. Det görs praktiskt genom att det 

förstärkta grundavdraget som redan finns förstärks ytterligare. På så sätt får de som har 

arbetat ihop till pensionen en skattesänkning. 
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