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Förord
Det ålderspensionssystem som infördes i början av 2000-talet bygger på
livsinkomstprincipen, det vill säga pensionen ska baseras på inkomster
under hela förvärvslivet. Utgångspunkten för systemet är att det ska vara
uppbyggt som en försäkring och därmed baserat på avgifter.
Den enskilde individen ska i grunden själv finansiera sin framtida
pension. För en anställd person sker det dels direkt genom att en allmän
pensionsavgift på 7 procent av förvärvsinkomsten betalas, dels indirekt
genom att arbetsgivaren betalar en ålderspensionsavgift på 10,21 procent,
det vill säga totalt 17,21 procent.
Det är dock inte tydligt att vi själva betalar den allmänna pensionsavgiften eftersom inbetalningen går via preliminärskatteavdraget. Det
är först om vi granskar våra inkomstdeklarationer som det går att se att
vi har betalat. Samtidigt framhålls ofta att pensionsavgiften uppgår till
18,5 procent och att det ger pensionsrätter på 18,5 procent. Hur kan det
förklaras?
En princip i skattelagstiftningen är att om en inkomst är skattepliktig, vilket pensionsinkomsten är, ska kostnaden för att förvärva
inkomsten vara avdragsgill. Ålderspensionsavgiften är avdragsgill för
arbetsgivaren, men den allmänna pensionsavgiften är inte avdragsgill för
individen. I stället finns ett system med skattereduktion, där individen får
minskad skatt med samma belopp som den allmänna pensionsavgiften.
Detta gäller dock inte för personer i de lägre inkomstskikten. Det verkar
således finnas skevheter i pensions- och inkomstskattesystemet.
För att bena ut problematiken kring den allmänna pensionsavgiften
och hur den samverkar med inkomstskattesystemet har SNS engagerat
adjungerad professor i skatterätt Peter Nilsson, verksam vid LRF Konsult
AB och anställd vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Rapporten utgör en del av SNS forskningsprojekt Nya utmaningar
för pensionssystemet. Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp på
pensionssystemet och behandla frågor som berör både den allmänna
pensionen och tjänstepensionen.
Det är SNS förhoppning att rapporten ska ge fördjupad kunskap om
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hur pensionsavgifter, pensionsrätter och inkomstskattesystem samverkar. För analys, slutsatser och förslag svarar helt och hållet författaren.
SNS som organisation tar inte ställning till dessa. SNS har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analyser av viktiga
samhällsfrågor.
Projektet har kunnat genomföras tack vare bidrag från Alecta, AMF,
Folksam, Försäkringskassan, Handelsbanken Liv, Nordea Liv & Pension, Pensionsmyndigheten, SEB, Sjunde AP-fonden, SPP, Statens
tjänstepensionsverk, Svensk Försäkring samt Sveriges Kommuner och
Landsting.
Förutom att finansiera projektet har nämnda institutioner varit representerade i en referensgrupp till projektet. Katarina Nordblom, docent
i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
är SNS vetenskapliga råds representant i referensgruppen och Sonja
Daltung, generaldirektör för Tillväxtanalys, är dess ordförande. Referensgruppen har haft tillfälle att diskutera forskarens utkast till rapport
och då lämnat värdefulla synpunkter. Christer Silfverberg, justitieråd,
Högsta förvaltningsdomstolen, och tidigare professor i finansrätt vid
Stockholms universitet, har vid ett akademiskt seminarium framfört
konstruktiva kommentarer på manus. Självklart har ingen av de nämnda
något ansvar för innehållet i rapporten. Det ansvaret är författarens.
Stockholm i april 2017
Stefan Sandström
forskningsledare SNS
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Ett nytt ålderspensionssystem

Riksdagen beslutade 1998 att införa ett nytt ålderspensionssystem. Det
tidigare systemet, med folkpension och en allmän tilläggspension, ATP,
hade bedömts vara ohållbart. Finansieringen var inte tillräcklig för att
motsvara de beräknade framtida pensionerna.
Det tidigare systemet byggde på att pensionären skulle få en viss
andel av sin slutlön i pension. Utgångspunkten för det nya systemet
var att det ska vara uppbyggt som en försäkring och därmed baserat
på avgifter – det ska finnas ett samband mellan inbetalda avgifter och
tillgodoräknade förmåner. Samtliga inkomster, inklusive inkomster från
socialförsäkringssystemet, ska vara förmånsgrundande, det vill säga ge
pensionsrätter.
Pensionsarbetsgruppen, som bestod av representanter för riksdagspartierna, framhöll i sitt betänkande 1994 att procentsatsen för den avgift
som tas ut bör sättas så högt att pensionerna inte ska bli lägre än i det
system som då rådde. Man räknade med att en pensionsavgift på 18,5
procent av förvärvsinkomsten skulle ge en person som arbetar drygt 40
år runt 60 procent av slutlönen.
Pensionsarbetsgruppen tänkte sig att avgiften på 18,5 procent skulle
delas i två lika stora delar: 9,25 procent i arbetsgivaravgift och 9,25 procent i egenavgift. Egenavgiften skulle vara avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Så blev emellertid inte fördelningen, utan i dag betalas 7
procent av individen själv och 10,21 procent av arbetsgivaren eller av
enskilda näringsidkare själva. Detta summerar dock bara till 17,21 procent. Egenavgiften, den allmänna pensionsavgiften, tas ut på inkomster
upp till ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp, medan arbetsgivaravgiften,
ålderspensionsavgiften, tas ut även ovanför taket.
Avgiften på 18,5 procent tas ut på den pensionsgrundande inkoms
ten. Den pensionsgrundande inkomsten är lika med förvärvsinkomsten
minus avdraget för den allmänna pensionsavgiften. Så med en förvärvsinkomst på 100 blir den pensionsgrundande inkomsten (100 – 7 =) 93
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procent av förvärvsinkomsten. Det innebär att pensionsrätten blir 18,5
procent av 93, det vill säga 17,205 procent av förvärvsinkomsten. Ålderspensionen når därmed inte upp till nivån på 60 procent av slutlönen som
Pensionsarbetsgruppen tänkt sig.
Pensionsarbetsgruppen var i sitt förslag tydlig med att individen själv
skulle betala egenavgiften. I praktiken har det emellertid blivit så att den
allmänna pensionsavgiften är en del av preliminärskatten. Det innebär
att den enda gången som den enskilde ser att avgiften har betalats är när
deklarationen kommer. Där specificeras hur mycket individen har betalat
i allmän pensionsavgift. Kopplingen mellan avgift och pensionsförmån
är därför inte så uppenbar för var och en. Men avgiften kan ändå härledas
till den enskilde individen.
Ålderspensionsavgiften betalas in av arbetsgivaren. Därmed blir
sambandet mellan avgift och förmån indirekt genom att den enskilde,
åtminstone på sikt, får bära kostnaden genom sänkt lön. Således kan
även denna avgift härledas till individen.
Personer som har en låg pension, och i vissa fall ingen inkomstrelaterad pension alls, har ett grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg eller annat försörjningsstöd som finansieras inom ramen för
statens budget. Vidare berättigar sjukpenning och andra socialförmåner
till framtida pension. Även detta finansieras av staten.

Pensionsavgiften och skattesystemet
Neutralitet och likformighet viktiga i skattesystemet
Viktiga principer i ett skattesystem är neutralitet och likformighet. Neutralitet innebär att skattereglerna ska vara utformade så att de inte styr
den enskildes beteende och ger effektivitetsförluster i samhällsekonomin. Likformighet innebär att lika fall ska behandlas lika, det vill säga
skatteuttaget ska vara lika stort på två liknande inkomster. En annan
princip är att man ska kunna göra avdrag för de kostnader som uppstår
i samband med inkomstens förvärvande.
De sammanlagda pensionsavgifterna uppgår som nämnts till 17,21
procent. Men den verkliga utgiften beror på hur den allmänna pensionsavgiften hanteras i inkomstskattesystemet.
Från början var den allmänna pensionsavgiften avdragsgill som kost-
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nad vid inkomstbeskattningen. Men år 2000 skedde en växling från
avdrag till skattereduktion, det vill säga hela avgiften reducerar den skatt
som ska betalas. Det innebär att de allra flesta i praktiken inte behöver
betala avgiften. Symmetrin mellan avdrag för kostnaden för inkomstens
förvärvande och beskattning av pensionen försvinner således till följd
av skattereduktionen.
Problematiskt för dem som tjänar lite
Det finns dessutom en grupp som helt eller delvis måste betala den
allmänna pensionsavgiften, nämligen de som har en inkomst som överstiger gränsen för grundavdraget men en inkomstskatt som är lägre än
skattereduktionen. Det handlar om personer som tjänar mellan cirka
18 800 kronor och 24 100 kronor, till exempel studenter som sommarjobbar. För dem som har en inkomst under cirka 18 800 kronor tas inte
heller någon allmän pensionsavgift ut, men så fort gränsen passeras tas
avgiften ut från första kronan. De som har högre inkomster än så, men
lägre än cirka 60 000 kronor, får inte heller fullt jobbskatteavdrag.
Ett sätt som kanske kan lösa detta problem är att den skattskyldige
skulle kunna få tillgodoräkna sig skattereduktionen för ett tidigare eller
senare år. Ett annat sätt att lösa det skulle kunna vara att införa ett system
där den allmänna pensionsavgiften inte tas ut på den del av inkomsten
som är lika stor som grundavdragsnivån. Men det skulle få så långtgående
effekter, bland annat att inbetalade pensionsavgifter minskar och att
omfördelningsmekanismer förs in i det inkomstrelaterade ålderspensionssystemet. Det är därför inte en lämplig åtgärd.
Det skulle också uppstå en bristande neutralitet gentemot till exempel tjänstepensionsförsäkringen och ålderspensionsavgiften inom
ramen för arbetsgivaravgifterna, eftersom man får göra avdrag för dessa
vid inkomstbeskattningen.

Rapportens slutsatser

I rapporten konstateras följande:
•

Skattesystemet är ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv inte neutralt.
Detta på grund av att avdrag medges för dels ålderspensionsav giften
i arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna, dels (vissa) privata pensionslösningar, men inte för den allmänna pensionsavgiften.
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•

•

•

•

Skattesystemet är asymmetriskt eftersom pensionen är skattepliktig
medan avdrag inte medges vid inkomstbeskattningen för den allmänna pensionsavgiften.
Nettobelastningen för den enskilde individen är 0 kronor eftersom
skattereduktion för ett belopp motsvarande den allmänna pensionsavgiften medges.
De med lägst inkomst får inte någon skattereduktion eller inte
skattereduktion fullt ut för betald allmän pensionsavgift på grund
av att den allmänna pensionsavgiften har ett gränsvärde och inkomst
skattesystemet ett grundavdrag.
Konstruktionen av systemet med jobbskatteavdrag och skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften gör att personer med inkoms
ter under cirka 60 000 kronor inte medges hela jobbskatteavdraget.

Det finns olika sätt att lösa dessa skevheter i inkomstskattesystemet.
Problemet med personer i de nedre inkomstskikten har redan nämnts.
För att lösa mera generella problem skulle det kunna ske en växling
1. från allmän pensionsavgift till en ny statlig ålderspensionsavgift
2. från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift
3. från skattereduktion till kostnadsavdrag.

I rapporten diskuteras för- och nackdelar med dessa olika växlingar.
Den förändring som bäst skulle klara av att lösa de nämnda skevheterna är att skattereduktionen ersätts av en avdragsrätt för kostnaderna
för inkomsternas förvärvande. Symmetri skulle införas genom att avgiften kan dras av medan pensionsinkomsterna beskattas. Neutralitet
skulle uppstå i och med att samtliga pensionsinbetalningar behandlas på
samma sätt, det vill säga genom avdrag. Dock skulle skatteuttaget totalt
sett väsentligen öka och nettoinkomsterna förändras, framför allt får de
individer med lägst inkomst själva betala en större del av den allmänna
pensionsavgiften än de med högre inkomst. Således kräver en växling
från skattereduktion till kostnadsavdrag åtgärder som kompenserar för
detta.
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1. Bakgrund

I juni 1998 fattade riksdagen beslut om att införa ett nytt ålderspensionssystem som skulle ersätta det så kallade ATP-systemet. Ålderspensionssystemet är uppbyggt utifrån en försäkringsmässig utgångspunkt.
Samtliga inkomster, även de från socialförsäkringssystemet, ska vara
förmånsgrundande och avgifter för finansiering av pensionen ska tas ut
endast på inkomster som är förenade med pensionsrätt. Ursprungstanken var att pensionsrätten ska motsvara 18,5 procent av den pensionsgrundande förvärvsinkomsten. I realiteten uppgår pensionsrätten till
endast 17,21 procent av förvärvsinkomsten. En intressant fråga är om
pensionsnivån har sänkts över tid eller om det är andra omständigheter
som skapat sänkningen. Problematiken kring denna fråga kommer att
analyseras i denna rapport.
Ålderspensionssystemet ska i stor utsträckning finansieras av de
enskilda individerna med direkta inbetalningar. Det sker i form av den
allmänna pensionsavgiften. Den resterande delen ska finansieras genom
socialavgifter i form av arbetsgivar- och egenavgifter, eller en statlig
ålderspensionsavgift för den som får ersättning från bland annat social
försäkringssystemet.
Viktiga principer i ett skattesystem är neutralitet och likformighet.
Principerna blev särskilt tydliga i 1990 års skattereform och är viktiga
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för både inkomstskattesystemets och socialavgiftssystemets utformning.
Neutralitet innebär att skattereglerna ska vara utformade så att de inte
styr hur den enskilde individen handlar och ger effektivitetsförluster i
samhällsekonomin. Likformighet innebär att lika fall ska behandlas lika,
det vill säga skatteuttaget ska vara lika stort på två liknande inkomster.1
Redan inledningsvis kan konstateras att det vid inkomstbeskattningen är möjligt att göra avdrag för arbetsgivar- och egenavgifter men
att det inte är möjligt att göra avdrag för den allmänna pensionsavgiften.
Samtidigt medges skattereduktion med den betalda pensionsavgiften.
Det är tydligt att det finns ett neutralitetsproblem.
Generellt gäller i inkomstskattesystemet att i det fall en inkomst är
skattepliktig finns det rätt att göra avdrag för kostnaden för att förvärva
inkomsten. Som exempel kan nämnas att avdrag medges vid inkomstbeskattningen för arbetsgivar- och egenavgifter samtidigt som pensionen
är skattepliktig när den betalas ut. Denna symmetri i skattesystemet är
viktig för både dess effektivitet och dess legitimitet. När det gäller den
allmänna pensionsavgiften finns däremot en asymmetri: den betalda
avgiften är inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen samtidigt som
pensionen är skattepliktig när den betalas ut. Ett likformighetsproblem
föreligger.
Pensionssystemets finansiering är komplicerad och det kan framför
allt för enskilda individer vara mycket svårt att förstå effekten av systemet. Sedan ålderspensionssystemet infördes har inkomstskattesystemet
ändrats på flera sätt. Ändringarna har påverkat individens nettokostnad
för att finansiera pensionssystemet. Som exempel kan nämnas att instrumentet skattereduktion under senare år fått en allt större utbredning
och att komplexiteten i systemet har ökat, vilket blev särskilt märkbart
när jobbskatteavdraget infördes. Även om inkomstskattesystemet har
ändrats har hanteringen av den allmänna pensionsavgiften lämnats oförändrad. Detta har lett till att de med lägst inkomst i praktiken inte får
någon skattereduktion eller i vart fall inte full skattereduktion, det vill
säga de får en extra belastning som inte de med högre inkomst har. Den
allmänna pensionsavgiften och dess hantering i inkomstskattesystemet
synes inte ha synkroniserats. Även denna olikbehandling kommer jag
att redogöra för i rapporten.
1 Se exempelvis SOU 1989:33 Del 1, s. 60 ff. och Gunnarsson (1995), s. 135 ff.
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 1. Bakgrund

Framställningen är i stora delar en regelframställning, det vill säga
en analys av bestämmelserna i lagen om allmän pensionsavgift och inkomstskattelagen samt effekterna vid tillämpningen av bestämmelserna.
Ekonomiska data använder jag framför allt för att på ett övergripande
plan beskriva hur skatterna påverkar enskilda individer och samhället.
Sammanfattningsvis kommer jag i rapporten att beskriva och diskutera tre huvudfrågor:
1. Råder det ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv neutralitet mellan
de olika finansieringsformerna med arbetsgivar- och egenavgifter å
ena sidan och allmän pensionsavgift å andra sidan?
2. Finns det en inkomstskatterättslig symmetri när det gäller den allmänna pensionsavgiften och pensionsinkomsten?
3. Hur ser skillnaden ut i den skattemässiga effekten av uttag av allmän
pensionsavgift för dem med lägst inkomst och övriga?

Med dessa tre frågor som utgångspunkt är syftet att lämna förslag på
hur reglerna om den allmänna pensionsavgiften skulle kunna ändras för
att minska bristerna i systemet. Fokus är den allmänna pensionsavgiften
och hur denna del av finansieringssystemet kan förändras, och vilka
effekter en förändring får både för enskilda individer och för stat och
kommun. De förslag som jag kommer att diskutera ska framför allt ses
som exempel och inte som en uttömmande uppräkning.
Som jag redan antytt kan bristande neutralitet i ett skattesystem
påverka hur enskilda individer handlar, vilket i sin tur kan leda till effektivitetsförluster i samhällsekonomin. Det kan många gånger vara svårt
att både identifiera och mäta effekten av detta. Dessa frågeställningar
ligger emellertid utanför vad som behandlas i denna rapport.
För att underlätta för läsaren presenterar jag i nästa kapitel ålderspensionssystemet och den grund det vilar på. Därefter beskriver och
diskuterar jag de tre huvudfrågorna. Slutligen, i kapitel 4, lämnar jag
fyra förslag till tänkbara förändringar som möjligen, helt eller delvis,
kan åtgärda den bristande neutralitet och olikbehandling som förekommer i dag.
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I detta kapitel beskriver jag kortfattat först ATP-systemet och därefter
ålderspensionssystemet och hur det är finansierat. Till sist beskriver jag
hur pensionsrätten har sänkts.

2.1 ATP-systemet

ATP-systemet utformades i den ekonomiska miljö som gällde i början
av 1960-talet. Karaktäristiskt ur finansieringssynvinkel var att systemet
byggde på inkomstbortfallsprincipen, det vill säga ett system där förmånerna storleksmässigt anpassades till pensionärens förvärvsinkomst före
pensioneringen. Som skäl för detta system angav lagstiftaren bland annat
att den ville genomföra en snabbare standardhöjning för pensionärerna
än vad som skulle vara möjligt med privata försäkringsbaserade lösningar.
Vidare skulle reformen leda till ekonomisk utjämning i pensionshänseende mellan olika grupper.2
De pensioner som betalades ut under ett år finansierades ytterst
ur de inkomster som skapades i samhället under samma period. En
ökning av pensionerna innebar således en minskning av andra med2

Prop. 1993/94:250, s. 12 ff.
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borgares konsumtionsutrymme. Finansieringssystemets utformning
gjorde att det inte fanns någon följsamhet mellan värdesäkring och
samhällsekonomi.3
Egenfinansieringen av folkpensionsförmånerna skedde huvudsakligen genom den folkpensionsavgift som arbetsgivaren betalade av
lönesumman och som egenföretagare betalade på inkomst av annat
förvärvsarbete. År 1994 uppgick folkpensionsavgiften till 5,86 procent
av lönesumman för arbetsgivare och 6,03 procent av inkomsten för
egenföretagare.
ATP-delen finansierades i sin helhet med influtna avgiftsmedel, en
tilläggspensionsavgift, och med avkastningen från AP-fonden. År 1994
uppgick ATP-avgiften till 13 procent av såväl lönesumman för arbetsgivare som inkomsten för egenföretagare. ATP-avgiften togs ut på hela
inkomsten trots att den del av inkomsten som översteg 7,5 basbelopp
inte gav någon pensionsrätt inom ramen för ATP-systemet. Avgiften
som motsvarade inkomster över förmånstaket var därför en renodlad
skatt på arbete. Vid den tiden bedömdes 8 procentenheter av den totala
ATP-avgiften utgöra skatt.4 Hur kostnaden för folkpension och ATP
finansierades 1993 visas i tabell 1.
Finansieringen skedde således dels genom socialavgifter, dels över
statsbudgeten. De totala utgifterna för pensionerna utgjorde en avsevärd
del av den offentliga sektorns åtagande. År 1993 uppgick utgifterna till
drygt 180 miljarder kronor, vilket motsvarade en femtedel av de totala

Tabell 1. Folkpension och ATP 1993 – kostnad och finansiering, miljarder
kronor respektive andel av lönesumman.
Kostnad

Sociala avgifter

Skattemedel

Folkpension

80,3 (13 %)

34,9 (5,66 %)

45,4 (7,3 %)

ATP

102,2 (16,5 %)

80,6 (13 %)

Totalt

182,5 (29,5 %)

115,5 (18,66 %)

Källa: Prop. 1993/94:250, s. 17.

3

4

Prop. 1993/94:250, s. 25 ff.
Prop. 1993/94:250, s. 39 f.
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AP-fonden

21,6 (3,5 %)
45,4 (7,3 %)

21,6 (3,5 %)
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offentliga utgifterna. ATP-systemet var när det avskaffades utsatt för
stora påfrestningar genom att finansieringen bedömdes vara otillräcklig
för att motsvara de framtida pensionerna. Det fanns olika sätt att råda
bot på problematiken. Systemet kunde ändras genom höjda avgifter,
förändrade pensionsnivåer eller en kombination av dessa.

2.2 Ålderspensionssystemet

Ålderspensionssystemet är ett inkomstrelaterat system som är avskilt
från övriga delar av socialförsäkringssystemet. Finansieringen av ålderspensionssystemet och administrationskostnaderna för det är skilt
från statens budget. Ålderspensionssystemet är i grunden ett så kallat
fördelningssystem där avgifter som betalas in av de förvärvsarbetande
ett visst år används för att betala pensionerna samma år.
Systemet ska i högre grad än ATP-systemet vara uppbyggt som en
försäkring och därmed vara avgiftsbaserat i stället för förmånsbestämt.
En grundbult i systemet är därför att det ska finnas en korrelation mellan betalda avgifter och tillgodoräknade förmåner. En effekt av detta
är att andelen skatt i avgifterna som betalas till pensionssystemet ska
minimeras.
En annan viktig skillnad mot ATP-systemet är att samtliga inkoms
ter som är pensionsgrundande också är avgiftsgrundande. Sociala transfereringar i form av bland annat sjukpenning och arbetslöshetsersättning
är således förmånsgrundande.5
Grundvalen när ålderspensionen infördes var att den i allt väsentligt
skulle motsvara de genomsnittliga förmånsnivåer som ATP-systemet
gav vid den tiden. Eftersom pensionssystemet ska vara uppbyggt som
en försäkring medför det att nivån på ålderspensionsavgiften ska vara på
en nivå som ger en pensionsrätt som inte ger lägre pensioner än de som
utgick enligt ATP-systemet. Samtidigt ansågs det inte finnas utrymme
för att ta ut så höga avgifter till ålderspensionssystemet att det skulle
leda till generella höjningar av pensionsnivåerna.
I ATP-systemet fick den försäkrade vid pensioneringen en kompensationsnivå (ålderspension i procent av slutlönen) på mellan cirka
55 procent och 65 procent av slutlönen. Tabell 2 visar Pensionsarbets5

2 kap. lagen om inkomstgrundande ålderspension.
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Tabell 2. Nivån på avgiften till pensionssystemet som behövs för att
ålderspensionen ska uppnå en viss andel av slutlönen.
Ålderspension

Avgiftsnivå

50 % av slutlön

15,7 %

55 % av slutlön

17,3 %

60 % av slutlön

18,9 %

65 % av slutlön

20,5 %

Anm.: Beräkningarna bygger på en individ som förvärvsarbetat 41 år med jämn inkomst
utveckling, en reallönetillväxt på 1,5 procent per år och medellivslängden 1994.
Källa: SOU 1994:20, s. 209.

gruppens beräkningar från 1994 av den sammanlagda avgiftsnivån (dels
ålderspension, dels pensionsavgift) som behövs för att ålderspensionen
ska uppnå en viss andel av slutlönen.
Sammantaget ledde detta till ett förslag med en avgiftsnivå på 18,5
procent av förvärvsinkomsten. Med denna nivå på avgiften till ålderspensionssystemet blir resultatet att en person som har drygt 40 intjänandeår
kommer, med den medellivslängd som gällde när systemet infördes, att
få en årlig ålderspension som motsvarar cirka 60 procent av slutlönen.6
I samband med att ålderspensionssystemet infördes uttalades att
pensionssystemet ska finansieras genom uttag av avgifter som ska betalas in till pensionssystemet i form av en ålderspensionsavgift och en
allmän pensionsavgift. Ålderspensionsavgiften ska betalas inom ramen
för arbetsgivaravgifterna och egenavgifter för enskilda näringsidkare
och andra näringsidkare som betalar egenavgifter medan den allmänna
pensionsavgiften ska betalas direkt av den enskilde.
Lagstiftaren ansåg att det fanns starka principiella argument som
talade för att det allmänna pensionsskyddet i hög grad bör finansieras
av den enskilde med direkta inbetalningar. Avgiften skulle enligt det ursprungliga förslaget till hälften tas ut som en särskild egenavgift, som den
enskilde själv betalar, och till hälften som en arbetsgivaravgift.7 En sådan
6

SOU 1994:20, s. 209 f.

7 Prop. 1993/94:50, s. 212 ff. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare
i handelsbolag sker uttaget i form av egenavgifter.
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ändring kräver större strukturförändringar även i lönesystemet. Socialavgifter av olika slag är en del av företagets sammanlagda lönekostnad. En
växling från arbetsgivaravgifter till egenfinansiering innebär att det måste
ske en växling från avgifter till lön, det kan sägas att avgiftshöjningen
i sin helhet övervältras på den enskilde genom ett lägre löneuttag. För
att åstadkomma detta krävs inblandning av arbetsmarknadens parter.
Därför lämnades frågan om växling öppen och man kan konstatera att
frågan alltjämt är öppen och att någon hälftendelning ännu inte införts.8
Se vidare avsnitt 2.3 Finansiering av ålderspensionssystemet.
Genom egenavgifter som betalas av den enskilde synliggörs inkomstskyddet och det försäkringstekniska inslaget blir tydligare. Systemet blir
tekniskt lättare att hantera och avgiftsuttaget bli mer precist, framför
allt för de personer som har högre inkomster än som ger pensionsrätt.
Ett system där det finns en korrelation mellan betalda avgifter och
pensionsförmåner kräver någon form av takregel om inte pension ska
beräknas på den enskildes hela inkomst. Den del av inkomsten som
överstiger förmånstaket ska i ett sådant system inte heller avgiftsbeläggas.9 Detta innebär att principiellt bör inte den del av lönen som
överstiger förmånstaket ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter, i vart
fall den del av avgifterna som avser finansieringen av pensionssystemet.
Motsvarande gäller för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare
som betalar egenavgifter.
Även inkomster från socialförsäkringssystemet ger rätt till ålderspension. Det betyder att inom statens budget kommer utgifterna för
pensionerna att öka i den mån sociala förmåner ger rätt till framtida
pensionsförmåner. Personer med låg och i vissa fall ingen inkomstrelaterad pension garanteras inom ramen för statens budget ett värdeskyddat grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg eller annat
försörjningsstöd.10
För att möta bland annat dessa utgiftsökningar fanns ursprungligen
ett förslag om en särskild arbetsgivaravgift för inkomster över förmåns
taket. Enligt förslaget skulle denna särskilda arbetsgivaravgift motsvara
8

9

Prop. 1997/98:151 del 1, s. 198.

Prop. 1997/98:151 del 2, s. 596.

10 I dag motsvarar grundskyddet 8 procent av pensionsutgifterna och resterande 92
procent är inkomstgrundande ålderspension som inte finansieras över statsbudgeten, prop.
2016/17:1 Utgiftsområde 11, s. 10 f.
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halva pensionsavgiften på inkomster som översteg gränsen för intjänad
pensionsrätt.
Den särskilda arbetsgivaravgiften motsvaras inte av någon förmån,
varför det är fråga om en renodlad skatt.11 Den slutliga utformningen
av systemet blev en variant på detta, oreducerade arbetsgivaravgifter
beräknas även på den del av lönen som överstiger förmånstaket. Så
ser systemet alltjämt ut och oberoende av storleken på den enskilde
individens lön beräknas arbetsgivaravgifter med samma procentsats.
Motsvarande gäller för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare
som betalar egenavgifter. På samma sätt som för andra skatter förs den
del av avgifterna som inte motsvarar någon pensionsrätt direkt över till
statens budget, och inte till pensionssystemet.12
Intäkterna från pensionsavgifterna ska enbart användas till att finansiera den inkomstrelaterade ålderspensionen. Av de sammanlagda
avgifterna på 18,5 procent ska motsvarande 16 procentenheter användas
för att finansiera utbetalda pensioner under samma period. Detta innebär
att de personer som i dag arbetar finansierar de pensioner som betalas ut
till dagens pensionärer. I det fall avgifterna understiger pensionsutbetalningarna ska underskottet finansieras genom uttag från AP-fonderna.
Ett överskott ska på motsvarande sätt fonderas i AP-fonderna. Således
har fonderna en balanserande uppgift.
Resterande 2,5 procentenheter av avgiften förs till premiereservsystemet. Denna del av pensionssystemet är närmast att jämställa med
ett individuellt pensionssparande som beräknas på försäkringsmässiga
grunder, enligt i huvudsak de principer som gäller för frivilliga individuella pensionsförsäkringar.
Sammanfattningsvis var den ursprungliga tanken att ålderspensionen
skulle hanteras vid sidan av statens budget och att den skulle finansieras
genom att hälften betalas direkt av den enskilde som en individuell
egenavgift och hälften betalas inom ramen för arbetsgivar- och egenavgifter för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare. Av den
totala pensionsavgiften på 18,5 procent ska 16 procentenheter finansiera
dagens inkomstpension och 2,5 procentenheter är en individuell del i
11 Avsikten var att införa en avgift om 9,25 procent på den del av inkomsten som överstiger
förmånstaket, prop. 1993/94:250, s. 206 ff. och prop. 1994/95:41, s. 31.
12

Se vidare kapitel 3.
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pensionssystemet. Statens del i finansieringen ska vara dels att finansiera
avgifterna, dels att garantera personer med låg och i vissa fall ingen
inkomstrelaterad pension en viss minsta försörjningsnivå. I övrigt ska
inte staten ha någon del i finansieringen av pensionssystemet.13

2.3 Finansiering av ålderspensionssystemet

ATP-systemet finansierades med en tilläggspensionsavgift inom ramen
för arbetsgivar- och egenavgifterna och med avkastningen från APfonden. Som framgått ovan var systemet inte i balans ur finansieringssynvinkel och lagstiftaren ansåg redan innan ålderspensionssystemet
sjösattes att avgiftsuttaget skulle höjas. En ny avgift om 1 procent infördes redan 1995. Avgiften utformades som en allmän egenavgift som
den enskilde betalade. Vid denna tidpunkt var det inte helt klart hur
pensionsavgiften om 18,5 procent skulle tas ut, utan den frågan skulle
beredas vidare.14
Den allmänna egenavgiften höjdes successivt och 1999 uppgick den
till 6,95 procent.15
År 1998 träffades en uppgörelse i den så kallade Genomförandegruppen om att det totala uttaget av avgifter för ålderspensioner ska uppgå till
18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Enligt uppgörelsen
skulle avgifterna till hälften utgöras av en allmän pensionsavgift som
den enskilde själv betalar och till hälften av en ålderspensionsavgift som
tas ut som arbetsgivar- eller egenavgift för enskilda näringsidkare och
andra näringsidkare.16
Samtidigt var avsikten att den allmänna pensionsavgiften som betalas
av den enskilde skulle dras av vid beräkning av den pensionsgrundande
inkomsten. Detta innebär att redan när ålderspensionssystemet sjösattes uppnåddes inte en pensionsförmån på 18,5 procent av förvärvsinkomsten. Den allmänna pensionsavgiften skulle motsvara hälften av
pensionsförmånen, det vill säga 9,25 procent, och ska denna reducera den
pensionsgrundande inkomsten kommer pensionsförmånen i denna del
13 Se vidare i kapitel 3 där jag visar att en stor del av finansieringen i praktiken sker genom
bidrag från statsbudgeten.
14
15

16

Prop. 1993/94:250, s. 212 ff.

Se vidare kapitel 3.

Prop. 1997/98:151 del 2, s. 595 ff.
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att uppgå till (0,0925 x (1 − 0,0925) =) 8,4 procent av förvärvsinkomsten.
En höjning av arbetsgivaravgiften övervältras över tid på den anställde genom sänkta löner. Sänkt lön innebär lägre pensionsgrundande
inkomst och därmed sänkt pensionsrätt. För att uppnå motsvarande
effekt i den del som finansieras genom den allmänna pensionsavgiften
ska den pensionsgrundande inkomsten beräknas efter avdrag för allmän
pensionsavgift. I båda fallen minskar pensionsrätten och lagstiftaren har
i denna del uppnått neutralitet mellan finansiering i form av arbetsgivaravgift och i form av allmän pensionsavgift.17
Även för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare som betalar egenavgifter föreligger neutralitet mellan finansiering i form av
egenavgifter eller allmän pensionsavgift. Båda påverkar den fastställda
förvärvsinkomsten.18
När avgiftssystemet för finansiering av ålderspensionssystemet slutligen utformades angavs att det skulle gälla från år 2000 och i budgetpropositionen för år 2000 lämnade regeringen ett förslag.19 Inom ramen
för socialavgifterna höjdes ålderspensionsavgiften till 10,21 procent, en
nivå som alltjämt gäller. Detta innebar att både arbetsgivaravgifterna
och egenavgifterna för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare
som betalar egenavgifter höjdes.
I samband med EU-inträdet infördes en allmän löneavgift som beräknas på samma underlag och på motsvarande sätt som arbetsgivar- och
egenavgifter.20 Ursprungligen var avgiften 1,5 procent; i dag är den 10,72
procent. Avgiften används dels i budgetförstärkande syfte, dels som en
regulator när de sammanlagda socialavgifterna ska bestämmas. Inom
ramen för detta sänktes den allmänna löneavgiften i motsvarande mån
som avgiften till pensionssystemet (ålderspensionsavgiften) höjdes.
Ålderspensionsavgiften utgår även på den del av inkomsten som
överstiger inkomsten för vilken pensionsrätt tillgodoräknas. Den överskjutande delen av ålderspensionsutgiften, på inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp, utgör en skatt och överförs därför till statens budget.
17 Prop. 1997/98:151, s. 199.

18 I vissa inkomstskikt kan det förekomma mindre variationer beroende på om avdrag görs
i inkomstslaget näringsverksamhet eller som allmänt avdrag. Detta beror på grundavdragets
och jobbskatteavdragets konstruktioner.
19

20

Prop. 1999/2000:1, s. 202 ff.
Prop. 1994/95:122.
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När ålderspensionssystemet togs i bruk höjdes den allmänna pensionsavgiften från 6,95 till 7 procent och taket för uttag av avgiften höjdes
från 8,06 till 8,07 förhöjda prisbasbelopp. Till skillnad mot vad som
gäller för ålderspensionsavgiften beräknas inte allmän pensionsavgift
över taket, som numera är 8,07 inkomstbasbelopp. Här finns således en
striktare koppling mellan avgift och pensionsrätt eftersom inkomster
över taket inte ger pensionsrätt.
Således utgår sammanlagda avgifter med (10,21 + 7 =) 17,21 procent
av underlaget, som i allt väsentligt motsvarar löner och andra förmåner.
Detta innebär att en viss del av arbetsgivar- och egenavgifterna som
enskilda näringsidkare och andra näringsidkare betalar varje år tillsammans med den allmänna pensionsavgiften tillförs pensionssystemet. Den
del av ålderspensionsavgiften som överstiger pensionsrätten utgör skatt
och tillförs statsbudgeten.
Inbetalningarna till pensionssystemet hamnar i AP-fonderna och
därifrån sker sedan utbetalningarna till pensionstagarna. I tabell 3 framgår vilka betalningar som har skett 2015 inom ramen för pensionssy
stemet.

Tabell 3. Beräknade in- och utbetalningar till pensionssystemet 2015,
miljarder kronor.
Pensionsutbetalningar från
AP-fonderna

Premie
pensionen

Pension inom
statsbudgeten

Socialavgifter

Allmän
pensionsavgift

264,6

6,0

34,8

163,7

104

Anm.: Uppgifterna bygger på olika periodiseringsprinciper, vilket gör att siffrorna i tabellen
får ses som ungefärliga. De totala arbetsgivar- och egenavgifterna för 2015 har beräknats till
503 miljarder kronor och beloppet i tabellen har beräknats som ålderspensionsavgiftens andel
av de totala avgifterna. Det slutliga beloppet som överförs till AP-fonderna uppgick enligt
Pensionsmyndigheten till ett något lägre belopp, 158,1 miljarder kronor. Av den allmänna
pensionsavgiften avser 101 miljarder kronor inbetalning från löntagare (inkomstslaget tjänst)
och 3 miljarder kronor inbetalning från näringsidkare (inkomstslaget näringsverksamhet).
Källa: Prop. 2016/17:1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, Utgiftsområde 11,
s. 469 och Pensionsmyndighetens Orange rapport 2015, s. 78 samt information från Skatte
verkets analysenhet, produktionsavdelningen.
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Pensionsbetalningarna kan också sättas i relation till statens skatteinkomster, som 2015 uppgick till cirka 876 miljarder kronor.21

2.4 En sänkt pensionsrätt

Som framgått ovan beräknas den pensionsgrundande inkomsten efter
avdrag för den allmänna pensionsavgiften. Med en lön på 100 utgår
ålderspensionsavgift (inom ramen för arbetsgivaravgifterna) med 10,21
procent och allmän pensionsavgift med 7 procent, det vill säga sammanlagt 17,21 procent.
Den förmånsgrundande inkomsten uppgår till (100 – 7 =) 93. Pensionsrätten som den enskilde tillgodoräknas uppgår till 18,5 procent av
den pensionsgrundande inkomsten. Med en lön på 100 uppgår pensionsrätten till (0,185 x 93 =) 17,205. Genom sänkningen av avgiften
från 18,5 procent till 17,21 procent kommer konstruktionen av ålderspensionssystemet att leda till lägre pensionsnivåer än som var avsett i
pensionsöverenskommelsen. Matematiskt har pensionsrätten sänkts
med den allmänna pensionsavgiften, det vill säga (18,5 ‒ 17,21 / 18,5 =)
7 procent. Detta innebär att den slutliga pensionen inte kommer att
motsvara det uppsatta målet på 60 procent av inkomsten.22
I tabell 4 finns ett exempel som visar hur förändringen av systemet
påverkat en person som har en månadsinkomst av arbete på 20 000
kronor.
Tabell 4. Exempel som visar sänkt pensionsnivå.
Lön

20 000 kr

Arbetsgivaravgift (pensionsdelen, 10,21 %)

2 042 kr

Allmän pensionsavgift (7 %)

1 400 kr

Pensionsrätt (17,205 %)

3 441 kr

Pensionsförmån ursprunglig (18,5 %)

3 600 kr

21

Prop. 2014/15:1, s. 4.

22 Detta förutsätter en ekonomisk tillväxt i samhället som inte avviker från vad som kan
betecknas som normal. Är den ekonomiska tillväxten väsentligen större kan nivån på 60 procent ändå nås. Detta innebär ändå inte att målen med pensionsöverenskommelsen uppnås.
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Med en lön på 20 000 kronor kommer den pensionsgrundande inkoms
ten att månatligen minska med 1 400 kronor. Pensionsförmånen sänks
därmed med (3 600 – 3 441 =) 159 kronor per månad.
Däremot uppfylls intentionerna i den ursprungliga pensionsuppgörelsen att pensionerna ska vara finansierade inom ålderspensionssystemet, sammanlagda pensionsavgifter (17,21 procent) motsvarar pensionsrätten (17,205 procent). Underlaget är dock ett annat än lönen så det blir
som att jämföra äpplen och päron.
Fördelningen enligt den ursprungliga pensionsöverenskommelsen
av avgifterna mellan å ena sidan den del som ska finansieras med arbetsgivaravgifter och egenavgifter (hälften) och å andra sidan allmän
pensionsavgift (hälften) är inte heller uppfylld. En sänkning av arbetsgivaravgiften måste i sin helhet växlas mot en höjning av lönen samtidigt
som den allmänna pensionsavgiften höjs. För att åstadkomma detta
krävs en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Det sistnämnda synes ha varit en viktig faktor när nivåerna på och fördelningen
av avgifterna beslutades.23
De sammanlagda pensionsavgifterna uppgår till (10,21 + 7 =) 17,21
procent. Det är inte detsamma som att den verkliga utgiften för den
enskilde är 17,21 procent. Den verkliga utgiften för den enskilde individen beror även på hur den allmänna pensionsavgiften behandlas inom
ramen för inkomstskattesystemet. Detta diskuterar jag i nästa kapitel.

23

Prop. 1999/2000:1, s. 188 ff.
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3. Den allmänna pensionsavgiften
och dess skattemässiga effekter
Som jag påpekat i kapitel 2 är en av intentionerna med ålderspensionssy
stemet att pensionsrätten i högre grad än i ATP-systemet ska finansieras
med allmänna avgifter som betalas av den försäkrade genom direkta eller
indirekta inbetalningar. Skälet är bland annat att förmånerna i grunden
är individuella och därför bör även finansieringen vara av mer individuell
karaktär. Den allmänna pensionsavgiften betalas av den enskilde, låt vara
inom ramen för preliminärskatteavdraget. Här finns således en skillnad
mot ålderspensionsavgiften som inom ramen för arbetsgivaravgifterna
betalas av arbetsgivaren. I vart fall på sikt bärs ålderspensionsavgiften
emellertid av den enskilde individen genom ett reducerat löneutrymme.24 Även denna avgift kan därför härledas till den enskilde individen.
Som nämnts infördes 1995 en särskild pensionsavgift för att finansiera
pensionssystemet. År 1997 gjordes en större ändring i avgiftsstrukturen.25
Vid den tiden uppgick de allmänna egenavgifterna till 6,95 procent, varav
5,95 procent utgjorde sjukförsäkringsavgift26 och 1 procent pensionsavgift.
24
25

Prop. 1994/95:41, s 37.

Prop. 1997/98:1, s. 162 ff.

26 Den allmänna egenavgiften höjdes successivt och inom ramen för socialavgifterna
gjordes samtidigt en omfördelning mellan avgifterna, jämför prop. 1994/95:25, s. 41 f.
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På grund av att sjukförsäkringen vid denna tidpunkt var överfinansierad, och som en följd av de riktlinjer om hur pensionssystemet skulle
finansieras som lades fast i pensionsreformen, omvandlades sjukförsäkringsavgiften till pensionsavgift. Från och med nu uppgick den allmänna
pensionsavgiften till 6,95 procent. Vid denna tidpunkt var den allmänna
pensionsavgiften avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Se vidare nästa
avsnitt om effekten av detta.
I sammanhanget bör även administrationen lyftas fram. Avgiften
ingick redan från början i såväl den debiterade preliminära skatten som
i sådan preliminär skatt som betalas genom skatteavdrag. Skattemyndigheten drar per automatik av den debiterade avgiften vid beräkning av
den beskattningsbara inkomsten. Den försäkrade behöver inte själv yrka
avdrag för avgiften i inkomstdeklarationen. Dock ska avgiften redovisas
separat så att den försäkrade på ett enkelt sätt ska kunna identifiera sina
inbetalningar till pensionssystemet. Eftersom enskilda individer inte
själva behöver beräkna avgiften och inte heller lämna någon särskild
uppgift om den underlättas den administrativa bördan för de enskilda
individerna. Negativt med denna automatiserade process är att den
enskilde individens insikt om egenfinansieringen av pensionssystemet
torde minska.
Som jag redovisat ovan höjdes år 2000 den allmänna pensionsavgiften till 7 procent, en nivå som alltjämt gäller. Avgiften utgår inte på
förvärvsinkomster som överstiger förmånstaket på 7,5 inkomstbasbelopp.
Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas efter avdrag för
den allmänna pensionsavgiften, uppgår taket för den pensionsgrundande
inkomsten till 93 procent av den faktiska förvärvsinkomsten, maximalt
8,07 inkomstbasbelopp. Förmånstaket kan beräknas till (93 x 8,07 =) 7,5
inkomstbasbelopp. Såtillvida finns ett samband mellan uttag av allmän
pensionsavgift och intjänad pensionsrätt.

3.2 Den allmänna pensionsavgiften som kostnad

Den allmänna pensionsavgiften var till en början avdragsgill som kostnad
vid inkomstbeskattningen. Nettobelastningen av pensionsavgiften för
den skattskyldige framgår av tabell 5.
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Tabell 5. Pensionsavgift före och efter avdrag vid olika inkomstnivåer och
efter avdrag i procent av inkomsten.
Avgift brutto,
kronor/år

Avgift netto,
kronor/år

Avgift netto,
procent av
inkomst

30 000

2 100

1 439

4,8

60 000

4 200

2 878

4,8

Inkomst

90 000

6 300

4 317

4,8

120 000

8 400

5 766

4,8

150 000

10 500

7 195

4,8

180 000

12 600

8 634

4,8

210 000

14 700

10 072

4,8

240 000

16 800

11 511

4,8

270 000

18 900

9 170

3,4

300 000

21 000

10 189

3,4

330 000

21 000

10 189

3,1

360 000

21 000

10 189

2,8

390 000

21 000

10 189

2,6

420 000

21 000

9 139

2,2

Anm.: Med avgift netto avses avgift brutto minskad med den skatteminskning som avdraget
leder till.
Källa: Prop. 1999/2000:1, s. 189.

Avdragsrätten innebär att med en proportionell skatteskala ökar nettobelastningen i kronor proportionellt med inkomsten upp till brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt. Vidare kan konstateras att den
allmänna pensionsavgiften höjer marginalskatten upp till taket för uttag
av avgiften och att den marginalskattehöjande effekten är konstant, 4,8
procentenheter, för dem som enbart betalar kommunal inkomstskatt.
För inkomster som överstiger taket för den allmänna pensionsavgiften sjunker nettobelastningen. Den allmänna pensionsavgiften är fast
samtidigt som inkomsten ökar. Därmed minskar även marginalskatten.
Vid en progressiv skatteskala kommer värdet av avdragsrätten att
öka till följd av ett högre procentuellt skatteuttag. Problematiken kan
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förtydligas med ett enkelt exempel. I tabell 6 visas avdragets betydelse
för den allmänna pensionsavgiften vid en genomsnittlig kommunalskattesats på 32 procent och två nivåer på den statliga inkomstskatten, 20
procent respektive 25 procent.
Det kan konstateras att ju högre marginalskatten är, desto mindre
är den del som den enskilde i praktiken själv finansierar. En viktig princip i inkomstskattesystemet är att sammanhängande transaktioner ska
behandlas symmetriskt. Är en inkomst skattepliktig ska avdrag kunna
göras för kostnaden för att förvärva inkomsten. Med en avdragsgill allmän pensionsavgift ska pensionsinkomsten vara skattepliktig. I tabell 7
framgår, med samma exempel som grund, de skatteeffekter som uppstår
vid uttag av pensionen.
I det fall avdraget träffas av en marginalskattenivå som motsvarar
marginalskattenivån vid beskattning av pensionsutbetalningen blir skatteeffekten densamma i kronor räknat. Symmetrin kan sägas vara total.
Med detta menar jag att värdet av avdragsrätten motsvarar skatteuttaget
vid uttag av pensionen. Eftersom pensionen normalt är lägre än den
Tabell 6. Exempel: Avdragets betydelse för den allmänna pensionsavgiften
vid olika marginalskattenivåer.
Avgift

Marginalskatt

Avdragseffekt

Egenfinansiering

10 000 kr

32 %

3 200 kr

6 800 kr

10 000 kr

52 %

5 200 kr

4 800 kr

10 000 kr

57 %

5 700 kr

4 300 kr

Tabell 7. Exempel: Skatteeffekt vid uttag av pension vid olika
marginalskattenivåer.
Pension

Marginalskatt

Skatteuttag

Nettoinkomst

10 000 kr

32 %

3 200 kr

6 800 kr

10 000 kr

52 %

5 200 kr

4 800 kr

10 000 kr

57 %

5 700 kr

4 300 kr
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Tabell 8. Exempel: Effekt av skattereduktion av den allmänna
pensionsavgiften vid olika marginalskattenivåer.
Avgift

Marginalskatt

Skattereduktion

Egenfinansiering

10 000 kr

32 %

10 000 kr

0 kr

10 000 kr

52 %

10 000 kr

0 kr

10 000 kr

57 %

10 000 kr

0 kr

lön som ligger till grund för uttag av allmän pensionsavgift, kommer
pensionen inom vissa ramar att träffas av ett lägre skatteuttag än avdragseffekten varit. Symmetrin är därför inte total.
År 2000 gjordes ett systemskifte och successivt skedde en växling
från avdrag till skattereduktion. En skattereduktion innebär att den
beräknade skatten minskar. Skattereduktionen för den allmänna pensionsavgiften är 100 procent av avgiften. Tabell 8 visar effekten.

3.3 Den allmänna pensionsavgiften
som skattereduktion
Genom att skattereduktion kan göras krona för krona blir nettobelastningen av den allmänna pensionsavgiften för den enskilde 0 kronor.
En viktig skillnad för skattereduktionen i förhållande till avdraget är
att egenfinansieringen är densamma oberoende av marginalskattesats.
Det var skattepolitiska skäl som låg bakom växlingen. Det fanns en
politisk vilja vid den tidpunkten att eliminera den effekt den allmänna
pensionsavgiften har på både genomsnittsskatter och marginalskatter.
Detta av såväl fördelningspolitiska skäl som för att gynna arbetsutbud,
arbetsmarknadsdeltagande och utbildning.27
Lagstiftaren ville med ändringen helt enkelt kompensera de skattskyldiga för höjningen av den allmänna pensionsavgiften. Kompensationen skulle vara neutral och rättvis. Detta skulle ha varit möjligt
att uppnå på olika sätt, exempelvis genom att medge avdrag enbart
mot kommunalskatten, dock till priset av ett komplicerat system utan
27

Prop. 1999/2000:1, s. 188 ff.
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fullständig neutralitet. Skilda kommunalskattesatser leder också till att
systemet inte är likformigt.
Symmetri uppstår i skattesystemet genom att en utgift är avdragsgill och en inkomst skattepliktig. Detta gäller inte med ett system med
skattereduktion. Här finns två sätt att se på saken. Antingen kan man se
skattereduktionen enbart som en del av inkomstskattesystemet och inte
som en del i systemet för pensionsfinansieringen. Effekten är då att inget
avdrag medges för den allmänna pensionsavgiften medan pensionen
beskattas och asymmetri uppstår.
Eller så kan man se skattereduktionen som en del av systemet för
finansiering av pensionssystemet. Skattereduktionen gör att den enskilde
i praktiken inte betalar någon avgift för pensionsförmånen. I detta fall
ligger det närmast till hands att anse att pensionssystemet är finansierat
inom ramen för statens budget. Således ett helt annat synsätt. Om denna
brist ska betecknas som en asymmetri kan diskuteras, i vart fall är det
inte systematiskt korrekt.

3.4 Den allmänna pensionsavgiften – en belastning

Som framgår av exemplet i tabell 8 blir nettoeffekten av skattereduktionen densamma oberoende av vilken marginalskatt den enskilde har.
Detta gäller i vart fall under förutsättning att de skatter som skattereduktion ska medges mot överstiger skattereduktionen. Om de betalda
skatterna är lägre än skattereduktionen medges i praktiken inte skattereduktion med skillnadsbeloppet.28 I de allra lägsta inkomstskikten
kan sägas att marginalskatten är ”oändlig”, vilket framgår av tabell 9.
Huvudskälet till resultatet är att beräkningarna av inkomstskatten och den allmänna pensionsavgiften skiljer sig åt. Grundavdraget
i inkomstskattesystemet medför att en viss del av inkomsten alltid är
skattefri. För den allmänna pensionsavgiften gäller i stället ett gränsbelopp: avgiften tas inte ut om inkomsten understiger 42,3 procent av
prisbasbeloppet, cirka 18 800 kronor för 2016. Om inkomsten når upp
till minst denna nivå tas allmän pensionsavgift ut även på den del som
understiger gränsbeloppet.
28 Som framgår nedan kan denna brist helt eller delvis läkas genom att den som är skattskyldig får tillgodoräkna sig skattereduktionen ett tidigare eller senare beskattningsår.
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Tabell 9. Ekonomisk effekt av skattereduktion av den allmänna
pensionsavgiften i de allra lägsta inkomstskikten.

Inkomst

Kommunalskatt

Pensionsavgift

18 700

0

0

Skattereduktion

Betald skatt och
pensionsavgift

0

0

18 800

0

1 300

0

1 300

24 000

1 664

1 700

1 664

1 700

24 100

1 696

1 700

1 696

1 700

24 200

1 728

1 700

1 700

1 728

Anm.: Kommunalskatten antas vara 32 procent. Begravningsavgiften är inte inkluderad.
Jobbskatteavdrag är inte möjligt i dessa inkomstintervall.

Någon möjlighet att spara finns inte heller, det vill säga det är inte möjligt
att nyttja skattereduktionen mot framtida skatter. Betalda avgifter kan
inte heller nyttjas mot tidigare års skatter. Beskattningsårets slutenhet
gäller fullt ut i detta avseende.

3.5 Samhällseffekter

Den växling som gjordes från avdrag till skattereduktion påverkar också
samhällets sammanlagda skatteinkomster. Ett minskat avdrag för den
allmänna pensionsavgiften ökar skatteintäkterna för det allmänna me
dan en skattereduktion minskar skatteintäkterna. Är skattereduktionen
större än effekten av avdraget blir nettoeffekten negativ för det allmänna
och positiv för den enskilde.
Inom ramen för statsbudgeten lämnas bidrag till kommunerna. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner
och landsting, dels i form av bidrag för särskilda ändamål. Ändringar i
skattesystemet påverkar det allmänna finansiella stödet. När avdragsrätten för den allmänna pensionsavgiften fasades ut ökade kommunernas
skatteintäkter och det allmänna finansiella stödet minskade i motsvarande mån.29 Den införda skattereduktionen föll, och faller alltjämt, i
29 För utgiftsåret 2000 ökade kommunens skatteintäkter till följd av minskad avdragsrätt
med 4,8 miljarder kronor och bidraget minskade med motsvarande belopp, prop. 1999/2000:1
del 2, s. 4.
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sin helhet på statens budget och påverkar inte kommunernas skatteinkomster. De ökade utgifterna för staten kompenseras till viss del av ökad
statlig inkomstskatt till följd av minskad avdragsrätt. Härigenom kommer, allt annat oförändrat, fler personer att betala statlig inkomstskatt.

3.6 Skattereduktionens dilemma

Genom växlingen från avdrag till skattereduktion uppstod både bristande symmetri och bristande neutralitet. Den bristande symmetrin ligger
i att avdrag inte medges för den allmänna pensionsavgiften samtidigt
som pensionen är skattepliktig. Den bristande symmetrin kompenseras
i och för sig fullt ut av skattereduktionen. Och inte bara det, det kan
till och med sägas att den skattskyldige blir överkompenserad. Skattereduktionen har större skattefördel än ett avdrag.
Neutralitetsbrist föreligger såväl mot tjänstepensionsförsäkringen
och den privata pensionsförsäkringen30 som mot ålderspensionsavgiften
inom ramen för arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för enskilda
näringsidkare och andra näringsidkare. Vid inkomstbeskattningen medges avdrag för dessa avgifter.
År 2007 genomfördes en större reform på inkomstskatteområdet när
jobbskatteavdraget infördes. Jobbskatteavdraget är tekniskt sett utformat
som en skattereduktion. Jobbskatteavdragets storlek varierar beroende
på hur stor inkomst den skattskyldige har.31
Som jobbskatteavdraget är utformat ska personer med inkomster
som inte överstiger 0,91 prisbasbelopp32 inte betala någon inkomstskatt.
Eftersom jobbskatteavdraget görs efter skattereduktionen för allmän
pensionsavgift medges skattereduktion enbart med viss del av jobbskatteavdraget. Det är först vid en inkomst på cirka 60 000 kronor
som den skattskyldige får såväl skattereduktion med hela den allmänna
pensionsavgiften som jobbskatteavdrag fullt ut.33
Skälet till detta är bland annat att pensionsavgiften tas ut från f örsta
30 Numera är avdragsrätten för premier för privata pensionsförsäkringar starkt begränsad. Avdrag medges endast för den som saknar pensionsrätt i anställning och för enskilda
näringsidkare och andra näringsidkare.
31 Jobbskatteavdraget uppgick 2015 till cirka 104 miljarder kronor, prop. 2016/17:1, s. 469.
32

För inkomståret 2015 innebär detta (0,91 x 44 500 =) 40 495 kronor.

33 Se tabell 10 nedan.
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kronan medan det vid beräkning av inkomstskatten alltid medges ett
generellt grundavdrag, som dock varierar i storlek beroende på hur stor
inkomsten är.
Som framgått ovan tas den allmänna pensionsavgiften ut med 7
procent på förvärvsinkomster som inte överstiger 8,07 inkomstbasbelopp
samtidigt som skattereduktion medges med hela den erlagda avgiften.
Avgiften tas ut på sådan inkomst av anställning som avses i 59 kap. socialförsäkringsbalken där även förmåner från socialförsäkringssystemet
är inkluderade.
Av tabell 3 framgår att den sammanlagda allmänna pensionsavgiften
uppgår till cirka 104 miljarder kronor. Enligt uppgifter från Skatteverket
betalade 5 299 000 personer denna avgift. Totalt fick 4 666 000 personer
en sammanlagd skattereduktion med cirka 103,7 miljarder kronor.34
Skälet till att skattereduktionen understiger pensionsavgiften är
bland annat att skattereduktion kan medges endast om den enskildes
skatteinbetalningar motsvarar skattereduktionen. Skillnaden, 300 miljoner kronor, torde i allt väsentligt kunna härledas till dem i de lägsta
inkomstskikten som betalar allmän pensionsavgift, men helt eller delvis
inte medges skattereduktion.
Allmän pensionsavgift tas ut även på inkomst av annat förvärvsarbete, framför allt överskott från inkomst av näringsverksamhet (enskilda näringsidkare och andra näringsidkare som betalar egenavgifter).
360 000 personer betalade cirka 2,9 miljarder kronor i allmän pensions
avgift. Totalt fick dessa personer skattereduktion med i princip mot
svarande belopp.35

34 Uppgifterna är sammanställda av Analysenheten hos Skatteverket och avser inkomstår
2014.
35 Uppgifterna är sammanställda av Analysenheten hos Skatteverket. Det föreligger viss
osäkerhet i beräkningen eftersom de personer som redovisar både inkomst av anställning
och annan förvärvsinkomst inte särredovisas i det material Skatteverket använder.
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3.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande konstateras:
•

•

•

•

•

Skattesystemet är ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv inte neutralt.
Detta på grund av att avdrag medges för dels å lderspensionsavgiften36
i arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna, dels (vissa) privata pensionslösningar, men inte för den allmänna pensionsavgiften.
Skattesystemet är asymmetriskt eftersom pensionen är skattepliktig
medan avdrag inte medges vid inkomstbeskattningen för den allmänna pensionsavgiften.
Nettobelastningen för den enskilde individen är 0 kronor eftersom
skattereduktion för ett belopp motsvarande den allmänna pensionsavgiften medges.
De med lägst inkomst får inte någon skattereduktion eller inte
skattereduktion fullt ut för betald allmän pensionsavgift på grund
av att den allmänna pensionsavgiften har ett gränsvärde och inkomst
skattesystemet ett grundavdrag.
Konstruktionen av systemet med jobbskatteavdrag och skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften gör att personer med inkoms
ter under cirka 60 000 kronor inte medges hela jobbskatteavdraget.

Frågan är nu om – och i så fall hur – dessa fem skevheter i inkomstskatte
systemet går att åtgärda.

36

Se not 30.

36

4. Den allmänna pensionsavgiften
– alternativa lösningar
Som framgår är finansieringssystemet för pensionerna komplicerat – i
synnerhet när det gäller hur den allmänna pensionsavgiften tas ut och
hur det påverkar inkomstskattesystemet. Detta gör det också mycket
svårt för enskilda individer att förstå och överblicka hur deras egen
finansiering påverkar pensionen. Något annat som kan ifrågasättas är
på vilket sätt den allmänna pensionsavgiften påverkar inkomstskatten i
enskilda fall, framför allt inom ramen för systemet med skattereduktion.
Detta instrument har under senare år fått en allt större utbredning och
komplexiteten i skattesystemet har ökat, något som i detta sammanhang
blivit särskilt märkbart i och med att jobbskatteavdraget infördes.
Dagens principer för finansiering av pensionssystemet kan ändras på
flera olika sätt för att nämnda brister ska minska eller elimineras. Samtidigt måste de grundläggande förutsättningarna som uttalades i samband
med ålderspensionssystemets införande beaktas och värnas. En viktig
sådan förutsättning är att pensionssystemet som utgångspunkt utgör ett
avskilt system från övriga delar av socialförsäkringssystemet. Tillfälliga
ekonomiska under- eller överskott i pensionssystemet regleras inom
ramen för AP-fonderna. För personer med låg pensionsrätt finns dock
ett grundskydd i form av bland annat garantipension som finansieras
inom ramen för statens budget. I min fortsatta diskussion utgår jag, utan
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att lägga någon värdering i detta, från att pensionssystemet på motsvarande sätt som i dag är avskilt från det övriga socialförsäkringssystemet.
En annan viktig grundläggande princip är att det ska finnas en direkt
eller indirekt koppling mellan den avgift som den enskilde individen
betalar och den pensionsförmån som individen får. Kopplingen är direkt
genom att den enskilde själv betalar den allmänna pensionsavgiften, det
är den starkaste kopplingen. Den är också indirekt genom socialavgifterna (arbetsgivaravgifterna): nivån är i direkt relation till lönen.
En tydlig brist i dagens system är att de med lägst inkomst inte får
skattereduktion eftersom de betalda skatterna är otillräckliga. Detta är en
frågeställning som är relaterad enbart till inkomstbeskattningen. I avsnitt
4.1 diskuteras hur dagens system kan ändras så att de med lägst inkomst
ska få skattereduktion fullt ut, för både den allmänna pensionsavgiften
och jobbskatteavdraget. Detta förslag är en förändring av systemet för
finansiering av pensionerna som därför får direkta ekonomiska effekter
på pensionssystemet.
Pensionssystemet kan i framtiden komma att utsättas för sådana
påfrestningar att man kommer att behöva ändra finansieringsmetoden.
Jag diskuterar två alternativa metoder för finansiering av pensionssy
stemet. För det första diskuterar jag i avsnitt 4.2 införandet av en statlig
ålderspensionsavgift som ska ersätta den allmänna pensionsavgiften.
Detta kan sägas vara en förändring av finansieringssystemet som sådant.
För det andra diskuterar jag i avsnitt 4.3 en utvidgning av ålderspensionsavgiften inom ramen för arbetsgivar- och egenavgifter. Effekten
är att den allmänna pensionsavgiften avskaffas och att finansieringen
sker helt inom ramen för arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för
enskilda näringsidkare och andra näringsidkare. Även detta är en förändring av finansieringssystemet som sådant.
Inkomstskattesystemet bygger på att det föreligger symmetri mellan
en viss inkomst och kostnaden för dess förvärvande. Ur inkomstskatterättslig synvinkel kan det därför ifrågasättas att avdrag inte medges
för den allmänna pensionsavgiften vid beräkning av inkomstskatten.
I avsnitt 4.4 diskuteras en växling från skattereduktion till avdrag för
den allmänna pensionsavgiften. Denna växling påverkar inte finansieringen av pensionssystemet utan är enbart en förändring inom ramen
för inkomstskattesystemet och direkt föranledd av behovet att åtgärda
en inkomstskatterättslig brist.
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4.1 Växling från gränsvärde för uttag av allmän
pensionsavgift mot grundavdrag
En mindre åtgärd som endast rättar till problemet med att personerna
i de lägsta inkomstskikten inte får skattereduktion – eller i vart fall inte
skattereduktion fullt ut – är att växla från gränsvärde för uttag av allmän
pensionsavgift till grundavdrag. I dag tas inte allmän pensionsavgift
ut om inkomsterna understiger 42,3 procent av prisbasbeloppet (cirka
18 800 kronor för 2016). Är inkomsterna lika med eller högre än detta
gränsbelopp tas pensionsavgiften ut från första kronan. De skilda re
gleringssätten är kärnproblemet.
En växling till grundavdrag vid uttag av allmän pensionsavgift innebär att ingen pensionsavgift tas ut på inkomster som understiger eller
högst motsvarar grundavdraget. När den allmänna pensionsavgiften
tas ut betalas inkomstskatt i sådan omfattning att skattereduktion kan
medges för den allmänna pensionsavgiften. Således får även personer i
de lägsta inkomstskikten skattereduktion med ett belopp som motsvarar
den inbetalda pensionsavgiften. Det skulle innebära att personer med en
inkomst på högst cirka 24 000 kronor kommer att kunna tillgodogöra
sig hela skattereduktionen avseende den allmänna pensionsavgiften.
Dessutom kommer de personer som i dag har en inkomst på högst
cirka 60 000 kronor att få jobbskatteavdrag fullt ut.
Noterbart är att en växling från gränsvärde till grundavdrag inte löser
den inkomstskattemässiga asymmetri som i dag finns i systemet. Den
ökar inte heller den skattemässiga neutraliteten mellan olika pensionslösningar och finansieringsalternativ.
Knappt 5 700 000 personer betalar i dag allmän pensionsavgift. En
växling till grundavdrag innebär att den allmänna pensionsavgiften kommer att minska med 1 300 kronor per person, det vill säga sammanlagt
7,5 miljarder kronor. Samtidigt blir skattereduktionen lägre, dock inte i
den omfattning som den allmänna pensionsavgiften minskar eftersom
de med lägst inkomst inte fick skattereduktion med hela den allmänna
pensionsavgiften. För de allra flesta påverkas emellertid inte det sammanlagda skatte- och avgiftsuttaget.
Personer med en inkomst på högst cirka 60 000 kronor får högre
jobbskatteavdrag, det vill säga sänkt inkomstskatteuttag, vilket leder till
minskade skatteintäkter för staten.
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Som en direkt följd av en lägre allmän pensionsavgift blir avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet i motsvarande mån lägre. Detta
är inte förenligt med de principer som ålderspensionssystemet vilar på.
Avgiftsminskningen kan kompenseras genom att den allmänna pensionsavgiften höjs för alla. Inte heller detta är förenligt med principerna
bakom pensionssystemet. Höjs avgiften utan att pensionsförmånen ökar
i motsvarande mån bryts kopplingen mellan avgift och pensionsförmån;
det införs en omfördelningsmekanism inom pensionssystemet.
Genom att skattereduktionen blir lägre skapas ett utrymme inom
statens budget som kan användas för att kompensera pensionssystemet.
Inte heller detta är i linje med utgångspunkten att pensionssystemet ska
vara fristående från statens budget.
Sammanfattningsvis sker genom en växling från gränsvärde till
grundavdrag ett direkt ingrepp i finansieringssystemet för pensionssystemet för att lösa ett inkomstskatterättsligt problem. En bibehållen
finansieringsnivå kräver följdändringar i systemet. Detta tillsammans
med övriga omständigheter gör att det är tveksamt att genomföra denna
växling.

4.2 Växling från allmän pensionsavgift till en ny
statlig ålderspensionsavgift
Grundläggande i dagens pensionssystem är att pensionsskyddet i hög
grad ska vara direktfinansierat av den enskilde individen. Skälet är bland
annat att förmånerna i grunden är individuella och att finansieringen
då också bör vara individuell. Att växla från en allmän pensionsavgift
till en ny statlig ålderspensionsavgift kan därför anses strida mot denna
grundläggande princip. Detta är emellertid ett förhållande som kan sägas
råda redan i dag, det direkta sambandet mellan avgift och pensionsrätt är
närmast en chimär för den enskilde. Dels medges skattereduktion med
hela beloppet, dels sker inbetalningen inom ramen för preliminärskattesystemet. För de allra flesta är således den allmänna pensionsavgiften
ingen reell avgift som påverkar deras nettoinkomst.
En växling till en ny statlig ålderspensionsavgift är därför inte så
dramatisk som den förefaller vid en första anblick. En viss del av avgifts- och skatteuttaget blir öronmärkt för pensionsinbetalningar. För

40

4. Den allmänna pensionsavgiften – alternativa lösningar

den enskilde blir systemet enkelt. Vidare kommer även de personer med
en inkomst på högst cirka 60 000 kronor att få högre jobbskatteavdrag.
För staten är det i princip kostnadsneutralt. Den effekt som uppstår
för staten är att dagens skillnad mellan den sammanlagda allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen kommer att belasta statsbudgeten.
De kommunala skatteintäkterna påverkas inte.
Även i detta system måste den pensionsgrundande inkomsten beräknas på individnivå enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.
Såtillvida blir systemet inte mer komplicerat för den enskilde. Därefter
multipliceras de sammanlagda pensionsgrundande inkomsterna med
avgiftsnivån för pensionsavgiften. Det framräknade (preliminära) beloppet överförs kontinuerligt från statens budget till pensionssystemet.
Varje år görs en slutavräkning mellan systemen.
Ett system av detta slag är inte främmande ens i dagens system. I
praktiken sker en utvidgning av lagen om fördelning av socialavgifter.
Viktigt i ett sådant system är att det inte tas ut någon avgift på inkomster som överstiger nivån för förmånstaket. Eftersom den allmänna
pensionsavgiften varken i dag eller inom ramen för ett nytt system påverkar beräkningen av inkomstskatteuttaget torde inte dagens system
kompliceras nämnvärt. Framför allt för den enskilde försvinner flera
parametrar som påverkar det slutliga inkomstskatteuttaget. Även om
den direkta kopplingen mellan avgift och pensionsrätt suddas ut, finns
det anledning tro att enskilda individer uppfattar systemet som enklare
och mer förståeligt.
En nackdel med växlingen är att den inte förändrar den asymmetri
som i dag finns ur inkomstskattesynvinkel. Den ökar inte heller neutraliteten i inkomstskattesystemet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en växling till en ny statlig ålderspensionsavgift inte påverkar vare sig dagens inbetalningar till
pensionssystemet eller dagens inkomstbeskattning. Det är närmast en
fråga om en teknisk förändring som i första hand torde kunna ses som
en förenkling för de enskilda individerna. Det bör framhållas att även
om denna lösning är mer en teknisk förändring är den helt ny ur en
systematisk synvinkel och innebär en genomgripande förändring av
finansieringssystemet. Denna förändring av finansieringssystemet är
dock inte helt förenlig med de principer som var utgångspunkten när
nuvarande system infördes.
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4.3 Växling från allmän pensionsavgift till
ålderspensionsavgift
Ålderspensionsavgiften är en del av arbetsgivaravgifterna respektive
egenavgifterna för enskilda näringsidkare och andra näringsidkare. En
växling från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift innebär, allt
annat oförändrat, att nivån på arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna höjs i motsvarande mån.
I detta avsnitt diskuterar jag vilka effekter en sådan växling skulle
ha och vilka möjligheter den skulle ge. I praktiken blir effekterna av en
växling delvis olika beroende på om det rör sig om arbetsgivaravgifter
eller egenavgifter. Jag behandlar dem därför var för sig.
4.3.1 Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgiften betalas inte direkt av den enskilde individen utan
av arbetsgivaren. Den är en del av företagens kostnad för sina anställda.
Genom att växla från en allmän pensionsavgift till en ålderspensionsavgift skulle avgiften i vart fall på sikt helt bäras av den enskilde genom att
lönen sänks i motsvarande mån. Den direkta kopplingen mellan avgift
och pensionsförmån övergår till att bli indirekt. Ett av de grundläggande
kraven för pensionssystemet får därmed (indirekt) anses uppfyllt och
kopplingen mellan avgiftsnivå och pensionsrätt kvarstår med en växling
till ålderspensionsavgift.
Att växla från en allmän pensionsavgift till en ålderspensionsavgift
skulle vara en mycket omfattande förändring. Är det fråga om en faktisk
ökning av arbetsgivaravgiften kommer det åtminstone på sikt att leda
till en lägre nettoinkomst för den enskilde. Staten skulle på ett högst
påtagligt sätt bli inblandad i lönerörelsen. Mot detta kan sägas att alla
förändringar i nivån på arbetsgivaravgiften kommer att påverka löneutrymmet och därmed den enskildes lön. En växling av nu aktuellt slag
gör emellertid att statens inblandning blir mer påtaglig.
Fördelen med växlingen är att samtliga pensionsförmåner i sin helhet finansieras av arbetsgivaren, såväl ålderspensionen som den privata
tjänstepensionen. Systemet blir sammanhållet och beskattningen av olika
pensionslösningar både mer symmetrisk och mer neutral.
I den mån den enskilde på sikt får bära hela växlingen från allmän
pensionsavgift till ålderspensionsavgift blir växlingen kostnadsneutral
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för arbetsgivaren. Bolagsskatteuttaget kommer inte heller att påverkas
av växlingen eftersom såväl lönekostnader som arbetsgivaravgifter är
avdragsgilla som kostnad. Även här föreligger neutralitet.
Eftersom ålderspensionsavgiften efter växlingen blir avdragsgill som
kostnad sänks i realiteten kostnaden från 7 procent till (0,07 x 0,78 =)
5,46 procent. Samtidigt sänks den enskildes lön med 7 procent före skatt.
Beroende på inkomstnivå varierar skatteeffekten av växlingen för den
enskilde med mellan 32 och 57 procent.37 Nettolönesänkningen efter
skatt varierar i motsvarande mån och blir mellan (0,07 x 0,68 =) 4,76
och (0,07 x 0,43 =) 3,01 procent av bruttolönesänkningen.
Genom lönesänkningen minskar skatteunderlaget för kommunerna
i motsvarande mån. Först kan konstateras att i den mån den höjda ålderspensionsavgiften motsvarar den intjänade pensionsrätten38 kommer
övervältringen på de enskilda individerna i form av lönesänkning att
uppgå till cirka 101 miljarder kronor. Med en genomsnittlig kommunalskattesats om 32 procent39 uppgår den sammanlagda skatteminskningen
för kommunerna till cirka (0,32 x 101 =) 32 miljarder kronor.40
Samtidigt kommer färre personer att betala statlig inkomstskatt till
följd av lönesänkningen. Till detta kommer påverkan på jobbskatteavdraget för dem med inkomster på högst 60 000 kronor.
Som skattesystemet är utformat i dag betalar den enskilde själv
den allmänna pensionsavgiften och får samtidigt skattereduktion med
motsvarande belopp. I dag påverkas inte den enskildes nettoinkomst av
pensionsavgiften. Eftersom den enskilde får bära hela växlingen genom
en lönesänkning kan man hävda att det är rimligt att skattereduktionen är kvar så att nettoinkomsten förblir oförändrad. I det fall skattereduktionen till beloppet är oförändrat blir de enskilda individerna
överkompenserade motsvarande skatteminskningen. Således ska den
sammanlagda skattereduktionen minska med cirka 32 miljarder kronor.
Ålderspensionsavgiften tas i dag ut även på den del av inkomsten
37 Jag tar här hänsyn till genomsnittlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt, men
beaktar inte effekterna av förändrat grundavdrag och av jobbskatteavdraget.
38

Förmånstaket uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp.

39 Enligt SCB uppgår den genomsnittliga kommunalskattesatsen till 31,99 procent 2015
och 32,10 procent 2016.
40 Genom grundavdragets och jobbskatteavdragets konstruktion kommer den faktiska
skatteminskningen att avvika något från detta belopp.
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som överstiger förmånstaket. Ska denna princip gälla även efter växlingen ökar avgiftsuttaget väsentligt. Med utgångspunkten att de sammanlagda inkomsterna över nedre brytpunkten uppgår till cirka 600
miljarder kronor kommer ålderspensionsavgiften i detta skikt att öka
med 42 miljarder kronor.41 Detta leder samtidigt till en löneminskning
för dessa personer. Med ett skatteuttag på mellan 52 och 57 procent blir
nettolöneminskningen mellan 43 och 48 procent. För statens del minskar
skatteintäkten med cirka 25 miljarder kronor.42
En reform av detta slag bör vara neutral. Som framgår medför en
växling från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift att flera samverkande effekter uppstår, och det kommer att krävas flera kompletterande åtgärder för att nettoinkomsten ska vara densamma för samtliga
inkomsttagare efter reformen. Ett enklare sätt är att dagens skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften överförs som en skattereduktion
för ålderspensionsavgiften. Det innebär att arbetsgivaren i stället får en
skattereduktion som motsvarar höjningen av ålderspensionsavgiften.43
Genom detta finns inte heller någon avgift att vältra över på de anställda.
En sådan lösning är kostnadsneutral för både de skattskyldiga och staten.
Vidare bör inte ålderspensionsavgift tas ut på inkomster över förmånstaket i större omfattning än i dag. För att kunna vidmakthålla detta
måste ålderspensionsavgiften vara differentierad. Detta ökar naturligtvis
både komplexiteten i systemet och den administrativa bördan.
Vinsten med att växla från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift är att systemet blir enklare att förstå för den enskilde när all
pension som har sin grund i arbete finansieras på samma sätt.
Sammanfattningsvis rubbar egentligen inte växlingen de grundläggande principerna som pensionssystemet vilar på. Storleken på inbetalningarna till pensionssystemet förblir opåverkade. En förändring
är att den omedelbara kopplingen mellan avgift och pensionsförmån
försvinner och i stället blir indirekt. Det är närmast fråga om systeminterna förändringar av finansieringssystemet som får indirekta effekter
på pensionssystemet. Genom växlingen kan exempelvis lönenivåerna
41

Uppskattningen är gjord utifrån tabell 6.3 i Skattestatistisk årsbok 2015, Skatteverket.

42 Här har jag antagit att skatteminskningen är cirka 55 procent på den sammanlagda
löneminskningen.

43 En sådan lösning väcker frågan om en nedsättning ska ses som ett otillåtet statsstöd, en
fråga som jag inte närmare behandlar.
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komma att ändras och detta påverkar i sin tur pensionsnivåerna.
Symmetrin i inkomstskattesystemet ökar genom att hela avgiften blir
avdragsgill och därmed uppnås en bättre överensstämmelse med grundtankarna än vad som är fallet i dag. Samtidigt innebär växlingen ingrepp
i och förändring av flera delar i dagens system. Till detta kan läggas det
faktum att denna reform skulle komma att påverka hela lönestrukturen
genom att växlingen på sikt vältras över på löntagarna.
4.3.2 Egenavgifter
För enskilda näringsidkare och andra näringsidkare som betalar egenavgifter är förhållandet delvis annorlunda. Även med en växling är pensionsförmånen alltjämt direktfinansierad och den direkta kopplingen
mellan avgift och pensionsförmån kvarstår.
Genom växlingen från en allmän pensionsavgift till en ålderspensionsavgift kommer två effekter att uppstå. För det första blir avgiften
avdragsgill på motsvarande sätt som övriga delar av egenavgifterna. Med
en sammanlagd ålderspensionsavgift om 3 miljarder kronor blir skatteminskningen cirka (0,32 x 3 =) 1 miljard kronor. Till detta kommer att
personer med inkomster under cirka 60 000 kronor får fullt jobbskatteavdrag. För att ändringen ska vara neutral och nettoinkomsten oförändrad måste skattereduktionen minska i motsvarande mån.
För det andra kommer ålderspensionsavgiften att tas ut även på den
del av inkomsten som överstiger förmånstaket. På samma sätt som skulle
bli aktuellt för arbetstagare kan beslut tas om en differentierad ålderspensionsavgift så att ingen avgift tas ut på den del av inkomsten som
överstiger förmånstaket. Detta blir en komplicerande faktor i systemet.
Sammanfattningsvis rubbar inte växlingen de grundläggande principer som pensionssystemet vilar på. Såväl egenavgifterna som den
allmänna pensionsavgiften medför en direktfinansiering av pensionssystemet.

4.4 Växling från skattereduktion till kostnadsavdrag

När de allmänna egenavgifterna infördes medgavs avdrag för betalda
belopp vid beräkning av inkomstskatten. När pensionsreformen därefter sjösattes gjordes en successiv växling från direktavdrag till skattereduktion. Skälen för växlingen var flera men förenklat kan sägas att
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skatte- och avgiftsuttaget totalt sett hade ökat i för stor omfattning och
en höjd avgift skulle innebära ett för högt avgifts- och skatteuttag för
medborgarna. Genom en växling från avdrag till skattereduktion kunde
skatteuttaget minska för de enskilda individerna.44
Att införa avdragsrätt för den allmänna pensionsavgiften vid inkomstbeskattningen gör skattesystemet symmetriskt i denna del: de
avgifter som är avdragsgilla ger rätt till pension som blir beskattad vid
uttaget.
Vidare blir det större neutralitet mellan olika pensions- och finansieringsformer. Pensionssystemet är egenfinansierat, dels genom den
allmänna pensionsavgiften, dels inom ramen för socialavgifterna45. De
senare är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Även premier till privata pensionsförsäkringar är inom vissa ramar avdragsgilla, både om
den enskilde individen själv betalar avgiften46 och om arbetsgivaren gör
det i form av tjänstepension. Om den allmänna pensionsavgiften blir
avdragsgill vid inkomstbeskattningen behandlas samtliga pensionsinbetalningar på ett likartat sätt och skattesystemet blir neutralt i denna del.
När såväl den allmänna pensionen som den privata pensionen sedan betalas ut till individen är inkomsten i båda fallen skattepliktig.
Som grund ligger både avdraget för den allmänna pensionsavgiften
och beskattningen av erhållna belopp inom ramen för den progressiva
inkomstbeskattningen. Såtillvida föreligger symmetri. Undantag gäller
för ålderspensionsavgiften inom ramen för arbetsgivaravgifterna och
premier för tjänstepension. Är arbetsgivaren en juridisk person beskattas denna proportionellt med 22 procent bolagsskatt, medan utbetalda
pensioner träffas av progressiv inkomstbeskattning. Detta är en symmetribrist som kan accepteras eftersom den ligger inom ramen för den
struktur som i dag finns i vårt inkomstskattesystem.
För enskilda näringsidkare och andra näringsidkare är kopplingen
tydligare eftersom egenavgifterna är en direkt avdragsgill kostnad i näringsverksamheten. Den ekonomiska effekten av avdraget är således
beroende av näringsidkarens marginalskatt. När den enskilde närings44
45

46

Prop. 1999/2000:1, s. 188 ff. och avsnitt 3.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
Se not 30.
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idkaren så småningom tar ut den intjänade pensionen beskattas också
denna progressivt men i inkomstslaget tjänst.
Effekten av att växla från skattereduktion till avdrag är att dagens
problem med att skattskyldiga i de lägsta inkomstskikten inte får någon,
eller i vart fall inte hel, skattereduktion elimineras. Hela avgiften betalas
men inkomstskatten minskar eftersom avgiften är avdragsgill vid beräkning av inkomstskatten. Även jobbskatteavdrag kommer att medges fullt
ut i de lägsta inkomstskikten.
Däremot kommer avdragseffekten att variera beroende på inkoms
tens storlek. Detta är en effekt av att marginalskatten till följd av grundavdragets konstruktion skiftar i olika inkomstskikt. Av tabell 10 framgår
vilken effekt som uppstår i olika inkomstintervall om avdrag medges
för den allmänna pensionsavgiften i inkomstslaget tjänst alternativt
näringsverksamhet.
Dessutom är frågan vilka ekonomiska effekter som uppstår på grund
av växlingen från skattereduktion till avdrag för kommunernas och statens skatteintäkter. Som framgår av tabell 3 uppgår den sammanlagda
inbetalda allmänna pensionsavgiften till cirka 104 miljarder kronor. Eftersom gränsen för uttag av allmän pensionsavgift understiger gränsen
för statlig inkomstskatt sker den direkta avdragseffekten enbart mot
kommunalskatten. Med en genomsnittlig kommunalskattesats om 32
procent47 kommer avdraget att leda till en sammanlagd skatteminskning
för de skattskyldiga om cirka (0,32 x 104 =) 33 miljarder kronor.48
Detta leder till en motsvarande skatteminskning för kommunerna.
Om balansen mellan stat och kommun ska förbli oförändrad måste det
allmänna finansiella stödet från staten till kommunerna därför öka i
samma utsträckning.
Samtidigt kommer färre personer att betala statlig inkomstskatt,
enligt både den lägre och den högre nivån. I praktiken kommer brytpunkterna att höjas lika mycket som den betalda allmänna pensionsavgiften. Även detta är ett inkomstbortfall för staten som kan uppskattas

47 Enligt SCB uppgår den genomsnittliga kommunalskattesatsen 2015 till 31,99 procent
och 32,10 procent 2016.

48 Genom grundavdragets konstruktion kommer den faktiska skatteminskningen att avvika något från detta belopp.
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Tabell 10. Ökat skatteuttag i kronor och procent i olika inkomstskikt vid
växling från skattereduktion till avdrag.

Inkomst

Avgift

Skatt i dag

Ny skatt

Ökning
i kronor

Ökning
i procent

30 000

2 100

2 256

4 227

1 971

6,6 %

60 000

4 200

4 737

8 590

3 853

6,4 %

90 000

6 300

11 434

16 319

4 885

5,4 %

120 000

8 400

18 172

24 684

6 512

5,4 %

150 000

10 500

26 358

33 715

7 357

4,9 %

180 000

12 600

35 340

44 169

8 829

4,9 %

210 000

14 700

44 322

54 622

10 300

4,9 %

240 000

16 800

53 304

65 075

11 771

4,9 %

270 000

18 900

62 285

75 528

13 243

4,9 %

300 000

21 000

71 266

85 980

14 714

4,9 %

330 000

23 100

80 249

96 433

16 184

4,9 %

360 000

25 200

89 227

106 886

17 659

4,9 %

390 000

27 300

99 229

117 427

18 198

4,7 %

420 000

29 400

109 231

128 830

19 599

4,7 %

444 000

31 100

117 373

137 964

20 591

4,6 %

477 000

32 800

134 975

150 279

15 304

3,2 %

500 000

32 800

147 243

162 547

15 304

3,1 %

630 000

32 800

216 625

231 889

15 264

2,4 %

662 000

32 800

235 294

248 958

13 664

2,1 %

700 000

32 800

257 463

271 127

13 664

2,0 %

Anm.: Kommunalskattesatsen antas vara 32 procent. Ökningen i kronor visar det ökade
skatteuttaget till följd av växling från skattereduktion till avdrag, det vill säga skillnaden
mellan den nya skatten och skatten i dag. Ökning i procent visar ökningen i kronor dividerat
med inkomsten.
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till cirka 200 miljoner kronor.49
Dessutom kommer de skattskyldiga som har en inkomst under cirka
60 000 kronor fullt ut att få skattereduktion genom jobbskatteavdraget.
Flera hundra tusen skattskyldiga har en inkomst som understiger denna
gräns. Således kan växlingen leda till en relativt stor skattesänkning för
dessa personer med motsvarande minskade skatteintäkter för samhället.
En växling innebär att de skattskyldiga inte längre får någon skattereduktion. Det leder till ett höjt skatteuttag med knappt 101 miljarder
kronor för anställda och cirka 2,9 miljarder kronor för enskilda näringsidkare och andra som driver näringsverksamhet. Statens inkomstförstärkning kommer att motsvara skattereduktionen.
Väger jag samman de olika delarna leder en växling från skattereduktion till avdrag till en avsevärd inkomstförstärkning för staten
och kommunerna, uppemot 60‒65 miljarder kronor. För medborgarna
innebär växlingen ett motsvarande höjt skatteuttag. För att sätta beloppet i relation till andra förändringar som gjorts i inkomstskattesystemet
kan nämnas att jobbskatteavdraget 2015 uppgick till cirka 104 miljarder
kronor, det vill säga ett lika stort belopp som skattereduktionen för den
allmänna pensionsavgiften.50
Ska en reform av detta slag på kort sikt leda till oförändrat skatteuttag och även oförändrade nettoinkomster för de enskilda individerna
måste vissa åtgärder vidtas som kan kompensera för ett höjt skatteuttag
av medborgarna. Som kan utläsas av tabell 10 medför avdragsrätten att
de med lägst inkomst själva får betala en större del av den allmänna
pensionsavgiften än de med högre inkomst. Det är en följd av den progressiva inkomstbeskattningen.
Om lagstiftaren vill att kompensationen för den allmänna pensionsavgiften ska vara mer likvärdig går detta delvis att åstadkomma genom
att medge avdrag endast mot kommunalskatten.51 Underlaget för uttag
av kommunalskatt kommer då att vara ett annat än underlaget för statlig
49 Här har jag antagit att knappt 100 000 personer färre kommer att betala 20 procent i
statlig inkomstskatt. I genomsnitt blir inkomstminskningen 9 000 kronor och skatteminskningen (9 000 x 0,20 =) 1 800 kronor per person.
50

Prop. 2016/17:1, s. 469.

51 Denna varierar med drygt 5 procentenheter mellan kommunen med lägst kommunalskattesats och den med högst kommunalskattesats.

49

DEN ALLMÄNNA PENSIONSAVGIFTEN OCH INKOMSTSKATTEN

inkomstskatt, något som ytterligare komplicerar skattesystemet och
skatteberäkningen.
Det kan finnas andra skäl som motiverar att det i samband med en
reform som denna satsas på specifika grupper. Exempelvis kan de med
lägst inkomst kompenseras genom både högre grundavdrag och högre
jobbskatteavdrag.
Sammanfattningsvis varken påverkas eller rubbas de grundläggande
principer som pensionssystemet vilar på med denna växling, utan det
är en åtgärd som enbart berör inkomstskattesystemet. Det är till och
med så att med denna växling kommer skattesystemet att stämma mer
överens med de grundläggande principerna i systemet än vad som är
fallet i dag, med såväl ökad symmetri genom att avdrag medges för den
allmänna pensionsavgiften som neutralitet eftersom både den allmänna
pensionsavgiften och (vissa) privata pensionsinbetalningar blir avdragsgilla. Vidare blir systemet mer likformigt genom att de med lägst inkomst
behandlas likvärdigt med övriga. Växlingen innebär dock en väsentlig
inkomstförstärkning för staten och kommunerna och motsvarande ökning av skatteuttaget för de enskilda individerna.
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Finansieringen av det inkomstrelaterade ålderspensionssystemet bygger
i allt väsentligt på en direkt och en indirekt finansiering. Avgifterna till
pensionssystemet ska betalas dels direkt av den enskilde (den allmänna
pensionsavgiften), dels indirekt genom arbetsgivaravgifterna. Pensionssystemet finansieras utanför statens budget och det innehåller inte några
omfördelningsparametrar.
Avgifterna som betalas till pensionssystemet uppgår sammanlagt till
17,21 procent och pensionsrätten till 17,205 procent. Således motsvarar
avgifterna pensionsrätten, en annan grundpelare i pensionssystemet.
Det kan samtidigt konstateras att pensionsrätten inte uppgår till 18,5
procent av förvärvsinkomsten utan till 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Denna bestäms som förvärvsinkomsten minskad med
avdrag för den allmänna pensionsavgiften, det vill säga (100 – 7 =) 93
procent av förvärvsinkomsten. Detta innebär också att ålderspensionen
inte uppgår till den nivå som ursprungligen var avsedd, 60 procent av
förvärvsinkomsten.
Personer med låg, och i vissa fall ingen, inkomstrelaterad pension
garanteras ett grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg eller
annat försörjningsstöd som finansieras inom ramen för statens budget.
Vidare berättigar sjukpenning och andra socialförmåner till framtida
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pension. Även detta finansieras inom ramen för statens budget. Det
finns ingen direktfinansiering till dessa delar, men i samband med att
pensionsreformen genomfördes i slutet av 1990-talet uttalades att den
del av ålderspensionsavgiften som tas ut på inkomster som överstiger
förmånstaket är en del i denna finansiering. Faktum kvarstår att ur
principiell synvinkel är denna överskjutande del av ålderspensionsavgiften en skatt.
Även om den allmänna pensionsavgiften ska utgöra en direktfinansiering av pensionsrätten medför skattesystemets utformning att
direktfinansieringen närmast är en chimär. För det första får den enskilde
skattereduktion med ett belopp motsvarande den allmänna pensionsavgiften. I den mån den skattskyldige får skattereduktion mot inkomstskatten med hela den allmänna pensionsavgiften sker finansieringen av
pensionssystemet i denna del i praktiken inom ramen för statens budget.
För det andra betalas den allmänna pensionsavgiften inom ramen för
preliminärskatteavdraget. Det är således inte fråga om en direktbetalning från den skattskyldige.

5.1 Frågeställningar

Jag har diskuterat tre övergripande frågeställningar:

1. Råder det ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv neutralitet mellan
de olika finansieringsformerna med arbetsgivar- och egenavgifter å
ena sidan och allmän pensionsavgift å andra sidan?
2. Finns det en inkomstskatterättslig symmetri när det gäller den allmänna pensionsavgiften och pensionsinkomsten?
3. Hur ser skillnaden ut i den skattemässiga effekten av uttag av allmän
pensionsavgift för dem med lägst inkomster och övriga?
Resultatet av diskussionen kan sammanfattas enligt följande:
•

•

Skattesystemet är ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv inte neutralt.
Detta på grund av att avdrag medges för dels ålderspensionsav giften
i arbetsgivar- och egenavgifterna, dels (vissa) privata pensionslösningar, men inte för den allmänna pensionsavgiften.
Skattesystemet är asymmetriskt eftersom pensionen är skattepliktig
medan avdrag inte medges vid inkomstbeskattningen för den allmänna pensionsavgiften.
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•

•

•

Nettobelastningen för den enskilde individen är 0 kronor eftersom
skattereduktion för ett belopp motsvarande den allmänna pensionsavgiften medges.
De med lägst inkomst får inte någon skattereduktion eller inte
skattereduktion fullt ut för betald allmän pensionsavgift på grund
av att den allmänna pensionsavgiften har ett gränsvärde och inkomst
skattesystemet ett grundavdrag.
Konstruktionen av systemet med jobbskatteavdrag och skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften gör att personer med inkoms
ter under cirka 60 000 kronor inte medges hela jobbskatteavdraget.

5.2 Förslag på lösningar

De växlingar jag diskuterar i kapitel 4 påverkar på olika sätt och i olika
grad utformningen av systemet för finansiering av pensionssystemet och
leder i sin tur till direkta eller indirekta effekter för pensionssystemet.
Det är endast växlingen från skattereduktion till avdrag vid inkomstbeskattningen som inte påverkar pensionssystemet. Först sammanfattas
de tre förslag som på något sätt påverkar principerna som låg till grund
för finansiering av pensionssystemet.
Systemet med skattereduktion innebär att de som har en inkomst
mellan 18 700 och 24 200 kronor inte får skattereduktion med hela den
allmänna pensionsavgiften. Vidare är systemet med jobbskatteavdrag
konstruerat på sådant sätt att personer med en förvärvsinkomst som
understiger cirka 60 000 kronor inte får ett helt jobbskatteavdrag. En
växling från skattereduktion till avdrag för den allmänna pensionsavgiften vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten löser detta
problem. Å andra sidan är detta ett direkt ingrepp i finansieringsmodellen och växlingen kommer att kräva att pensionsavgiften höjs. Därmed
införs en ny omfördelningsvariabel inom ramen för pensionssystemet.
Sammantaget medför denna växling vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten en förändring i de grundläggande principerna i
pensionssystemet. Detta tillsammans med övriga effekter gör att denna
växling inte synes lämplig.
En förenkling för den enskilde som sannolikt ökar förståelsen för
systemet är att betalningen av den allmänna pensionsavgiften görs direkt
från statens budget. I praktiken är detta ett avskaffande av dagens all-
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männa pensionsavgift. Det skulle kunna hävdas att lösningen inte är helt
systemfrämmande eftersom staten redan i dag finansierar pensionsrätten
avseende inkomster från bland annat socialförsäkringssystemet. En lösning är därför att växla den allmänna pensionsavgiften till en ny statlig
ålderspensionsavgift. Samtidigt som systemet blir enklare frångår man
en av de grundläggande principerna bakom pensionssystemet, nämligen
att pensionen ska vara direktfinansierad av den enskilde individen. En
fördel med en växling är att den varken påverkar dagens inbetalning till
pensionssystemet eller dagens inkomstbeskattning. Det är framför allt en
teknisk förändring som torde kunna betecknas som en regelförenkling
för den enskilde. Det bör dock framhållas att även om denna lösning är
en mer teknisk förändring är den helt ny ur systematisk synvinkel och
innebär en genomgripande förändring av finansieringssystemet. Modellen är därför inte förenlig med de principer som var utgångspunkten när
nuvarande system infördes.
Finansieringen av pensionssystemet är i dag tudelad genom ålderspensionsavgiften och den allmänna pensionsavgiften. Ett alternativ som
jag också diskuterar är att sammanföra dessa i en ålderspensionsavgift
som betalas av arbetsgivaren. Detta rubbar egentligen inte de grundläggande principer som pensionssystemet vilar på och inbetalningarna till
pensionssystemet påverkas inte heller. Det är närmast fråga om systeminterna förändringar av finansieringssystemet som får indirekta effekter på
pensionssystemet. För enskilda näringsidkare och andra näringsidkare
som betalar egenavgifter är förändringen mer av teknisk natur eftersom
de, oberoende av finansieringsform, alltid själva betalar avgifterna.
För löntagarna påverkar det däremot lönebildningen på ett omfattande sätt. Detta kräver stor förståelse från arbetsmarknadens parter
eftersom avgiftshöjningen i vart fall på sikt kommer att övervältras på
löntagarna. Löneminskningen påverkar enskilda individers nettoinkomst negativt. Samtidigt försvinner dagens koppling mellan avgift
och skattereduktion, vilket gör det svårt att motivera skattereduktionen
i dess nuvarande form. För att skapa kostnadsneutralitet för arbetsgivaren kan växlingen från allmän pensionsavgift till ålderspensionsavgift
kombineras med att skattereduktionen knyts till ålderspensionsavgiften,
det vill säga den tillkommer arbetsgivaren. En sådan lösning är i princip
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kostnadsneutral för arbetsgivare, näringsidkare, arbetstagare och staten.52
Man kan emellertid notera att arbetsgivaravgifterna har sänkts för vissa
grupper under de senaste åren. En växling från allmän pensionsavgift
till ålderspensionsavgift går stick i stäv med denna politik.
Såväl ålderspensionsavgiften inom ramen för arbetsgivaravgiften
som tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren, vilken också drar av
pensionsutgifterna som kostnad vid inkomstbeskattningen. Genom en
växling från skattereduktion till avdrag för den allmänna pensionsavgiften uppstår neutralitet mellan finansieringen av olika pensionsformer.
Vidare innebär en växling från skattereduktion till avdrag att systemet
blir symmetriskt, avdrag för den allmänna pensionsavgiften och beskattning av erhållna pensionsbelopp. En växling från skattereduktion till
avdrag varken påverkar eller rubbar de grundläggande principerna som
pensionssystemet vilar på.
Växlingen leder till ett ökat skatteuttag för dem vars nettoinkomst
minskar, samtidigt som det blir en budgetförstärkning som kan användas för att kompensera dessa. Även om detta är en återgång till vad
som ursprungligen gällde – och det dessutom är principiellt korrekt
– kvarstår faktum att ur ekonomisk synvinkel är detta en stor reform.
En minskad skattereduktion som växlas mot en avdragsrätt leder till
en avsevärd budgetförstärkning för staten och kommunerna, uppemot
60‒65 miljarder kronor, och motsvarande höjning av skatteuttaget för
de enskilda individerna.

5.3 Ändringsförslag

Avslutningsvis kan konstateras att uppbyggnaden av finansieringen av
pensionssystemet bygger på ett antal samverkande variabler. Förändringar i en variabel gör systemet skevt och det är därför svårt att göra
förändringar. Det finns dock en förändring som inte omintetgör de
grundläggande principerna i pensionssystemet och som gör systemet
lättare att förstå, nämligen en ändring av inkomstskattesystemet genom växling från skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften
till avdrag för densamma. Denna modell överensstämmer även bättre
52 En sådan lösning kan skapa andra problem, exempelvis förenlighet med EU-rätten och
dess statsstödsregler.
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med de ursprungliga utgångspunkterna för ålderspensionssystemet och
påverkar inte inbetalningarna till pensionssystemet, varken till form eller storlek. Dessutom blir inkomstskattesystemet mer neutralt mellan
olika finansieringsformer, avdrag medges för både tjänstepension och
den allmänna pensionsavgiften. Slutligen ökar likformigheten i systemet, både de med lägst inkomst och andra får skattereduktion för hela
avgiften och dessutom jobbskatteavdrag fullt ut.
Däremot innebär förändringen en väsentlig skattehöjning för de
enskilda individerna och en lika stor inkomstförstärkning för staten. Växlingen innebär att den kompensation för den allmänna pensionsavgiften
som skattereduktionen innebär försvinner. Effekten blir en höjning av
skatten på arbete – framför allt för dem som tjänar mellan cirka 60 000
kronor och gränsen för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Utan
kompenserande åtgärder går denna växling i motsatt riktning mot de
åtgärder som under de senaste åren präglat den ekonomiska politiken.
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en allmänna pensionsavgiften betalas
av alla som förvärvsarbetar, bedriver
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som 18,5 procent av pensionsunderlaget, vilket är den
pensionsgrundande inkomsten efter avdrag för den
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