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Finansdepartementet 

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och 

socialavgiftssystemet – Synpunkter från Offentliganställdas 

Förhandlingsråd 

 

Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, har tagit del av promemorian 

Fi2020/05036 Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet och vill 

härmed för sina medlemsförbunds räkning lämna följande synpunkter.  

 

Sammanfattning 

OFR tillstyrker i och för sig de förslag till ändringar i skatte- och 

socialavgiftssystemen som lämnas i promemorian, men anser att ändringarna ska 

beslutas först när riktåldersreformen och de därmed sammanhängande ändringarna 

av de så kallade pensionsrelaterade åldrarna är till fullo genomförd i lagstiftningen.   

 

Bakgrund och överväganden 

I promemorian föreslås i huvudsak att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget 

ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och allmän löneavgift ska betalas till 

och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år, vilket innebär en höjning från 

dagens åldersgräns 65 år.  De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 

januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna motsvara 

riktåldern för pension, vilket sannolikt innebär en ändring från 66 till 67 år. 

 

Höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget innebär att skatteuttaget 

på förvärvsinkomster höjs i förhållande till gällande regler i den berörda 

åldersgruppen. Eftersom grundavdraget gäller både arbetsinkomst och 

pension påverkar åldersgränshöjningen dessa på liknande sätt.  
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De ändringar som nu föreslås kan som OFR ser det ses som en naturlig konsekvens 

av de ändringar av de pensionsrelaterade åldersgränserna som planeras men som 

endast delvis är beslutade, framför allt införandet av det nya begreppet riktålder i 

det allmänna pensionssystemet. OFR kan konstatera att viktiga delar av 

riktåldersreformen ännu inte är genomförda i lagstiftningen.  

 

Som OFR ser det vore det en bakvänd ordning att besluta om höjd åldersgräns för 

det förhöjda grundavdraget för den som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år samt en 

höjning av åldersgränsen för när socialavgifter och allmän löneavgift ska betalas, 

innan de riksdagsbeslut som motiverar den nyssnämnda höjningen är fattade, även 

om de höjningar som föreslås i promemorian avses träda i kraft först 2023 respektive 

2026.  

 

 

 

 

 

Lars Fresker 

Ordförande,  

Offentliganställdas Förhandlingsråd 

 

 

 
Medlemmar i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) 
 

Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, 

Ledarna, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST, Reservofficerarna och Teaterförbundet för scen och film  

 

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig 

sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en 

stark självständighet. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor. Våra samverkansområden är pension, 

försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling. OFRs medlemsförbund representerar tillsammans nära 566 

000 medlemmar anställda i kommun, region och stat. 
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