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Remissyttrande
Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra
trygghetssystem (S2021/02250)
Socialdepartementet har skickat promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i
andra trygghetssystem (S2021/02550) på remiss. Skattebetalarnas Förening har ingen invändning emot innehåller
i promemorian eller de underliggande politiska förslagen om en höjd åldersgräns i pensionssystemet. Sverige har
genom tidigare reformer lyckats bygga ett stabilt pensionssystem som kan fungera över tid, är baserat på den
enskildes löneinkomster och separerat från statsbudgeten och ständig politisk överbudspolitik som tenderar att helt
erodera basen för olika pensionssystem (även om det bör poängteras att en del förändringar som skett på senare
tid blandar statsbudgeten med pensionssystemet på ett sätt som varken är önskvärt eller hållbart). Att åldersgränser
i pensionssystemet på något sätt behöver korrigeras över tid för att anpassas till ökad levnadslängd och ökat antal
friska, arbetsföra år i befolkningen är både rimligt och nödvändigt om ett stabilt pensionssystem ska upprätthållas.
Skattebetalarnas Förening vill dock påpeka två konsekvenser av justeringar i åldersgränserna i pensionssystemet
som måste tas i beaktande i framtida arbete med reformer.
Höjd pensionsålder spär på den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer
Med höjd pensionsålder kommer antalet pensionärer som drabbas av en orättvis beskattningsnivå att öka. Genom
det förändrade grundavdraget för personer över 65 år är nu det orättvisa skatteglappet i direkt beskattning mellan
pensionärer och personer under 65 år som arbetar utjämnad, men bara för pensionärer som är över 65 år fyllda.
Den som efter ett långt och hårt arbetsliv inte kan arbeta hela vägen fram till den fastlagda pensionsåldern kommer
alltså att straffbeskattas. Detsamma gäller de pensionärer som valt att arbeta och spara tidigare i livet för att kunna
gå i pension tidigt. Pension bör beaktas som en uppskjuten lön och därmed beskattas på samma nivå. Mot bakgrund
av det är det orimligt att skatteskillnaden som finns mellan pensionärer som är över respektive under 65 år består. I
takt med att åldersgränsen höjs de kommande decennierna kommer det vara allt fler individer som drabbas av
denna orättvisa beskattning.
Pensionärer förtjänar att kunna planera sin pension
Förändringar i pensionssystemet påverkar många individer ytterst påtagligt. Många har under ett långt yrkesliv
sparat och planerat för sin framtida pension, för att exempelvis kunna gå i en tidig pension eller byta karriär.
Förändringar i pensionssystemet måste göras med omsorg för de individer som av någon anledning valt eller
tvingats till att gå i tidig pension. Förändrade regler kring uttag av pension eller beskattning av pension kan helt
omkullkasta de kalkyler som en familj eller individ gjort vid planering av sin pension. Det är därför viktigt att
förändringar görs med förståelse för detta, och utan att det retroaktivt drabbar de individer som redan i förtid tvingats
eller av egen fri vilja gått i pension.
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