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Yttrande över promemorian ”Förstärkt skattereduktion 

för personer med sjukersättning och 

aktivitetsersättning” 

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar följande synpunkter på förslaget.  

ESV välkomnar att skatteuttaget på olika inkomstslag blir mer likformigt vilket gör 

skattesystemet mer transparent. ESV anser att skattereglerna ska vara desamma för 

arbetsinkomster, pension och den nu föreslagna skattereduktionen för 

sjukersättning och aktivitetsersättning (SA). Eventuella önskvärda skillnader i 

disponibelinkomst mellan arbetsinkomster och ersättning (vid samma inkomstnivå) 

bör regleras via nivån på ersättningen och inte via skattereglerna.  

Den nuvarande lösningen med skattereduktionen för arbetsinkomster och SA-

ersättningar och förhöjt grundavdrag för personer som är 66 år eller äldre gör 

regelverket komplext. För personer som är 66 år eller äldre och som arbetar innebär 

kombinationen av skattereduktion på arbetsinkomster och det förhöjda 

grundavdraget ett skatteuttag som är mycket lågt. Vid en inkomst på 300 000 

kronor är skatten, för år 2021, för en person under 66 år 59 913 kronor 

(kommunalskatt 30%) medan den endast är 30 188 kronor om personen är 66 år 

eller äldre. Vid införandet av den högre skattereduktionen för dessa personer var 

syftet att skatten, för samma inkomst, i år skulle uppgå till 53 379 kronor. Denna 

stora skillnad i skatteuttag gör att det förhöjda grundavdraget bör ersättas av 

reglerna för skattereduktion på arbetsinkomster.  

ESV har inga synpunkter på de skäl som framförs för förstärkningen av 

skattereduktionen för SA-ersättning och tar inte ställning till nivåerna för 

ersättningen. ESV konstaterar dock att minskad skillnad i inkomst efter skatt 

mellan arbetsinkomster och SA-ersättning kan ha negativ inverkan på 

arbetsutbudet, om än en måttlig inverkan. 

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har 

varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat. 
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