
  

1
Skiktgränserna ska räknas upp med förändringen i konsumentpriser (kpi) juli-juni + två procentenheter. 

2
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om höjd energiskatt på el (Prop. 2016/2017:142). 
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Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter 
 
Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för 
höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som regeringen tidigare har 
aviserat. Från 1 juli i år får hushållen höjd energiskatt på el och de kan också förvänta 
sig högre fordonsskatt framöver. 
 
Igår lämnade regeringen sin vårbudget till riksdagen. I den lägger man fram riktlinjerna för 
den ekonomiska politiken och på så sätt det ekonomiska utrymmet till förändringar framöver. 
Sedan tidigare har regeringen aviserat förslag som de kommer att återkomma till i sin budget 
inför 2018 som lämnas till riksdagen i höst. 
 
Sänkt skatt för pensionärer 
Skatten på pensioner sänks genom att det förhöjda grundavdraget för pensionärer förstärks. 
Skattesänkningen blir upp till 2 500 kronor per år och innebär att pensionärer och löntagare 
nu betalar lika mycket i skatt upp till inkomster på 14 000 kronor per månad. 
 
– För en pensionär med 14 000 kronor i pension varje månad innebär det 200 kronor mindre 
i skatt per månad. Även personer med sjuk- och aktivitetsersättning får sänkt skatt med 
knappt 150 kronor per månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och 
Sparbankerna. 
 
Höjd statlig inkomstskatt 
Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt begränsas 2018. I stället för att 
räknas upp med inflationen1 + två procentenheter räknas de enbart upp med inflationen. Den 
som tjänar 40 000 kronor i månaden kommer att betala 150 kronor mer i skatt varje månad, 
jämfört med om uppräkningen hade gjorts som den brukar. 
 
Övrigt 
Energiskatten på el höjs i två steg, 1 juli 2017 och 1 januari 2019, med totalt 14 procent2. För 
en genomsnittlig villa/radhus med direktverkande el och en årsförbrukning på 25 000 kwh 
innebär det att elkostnaden ökar med 110 kronor per månad inklusive moms.  
 
– En familj med två personer som tjänar över brytpunkten för statlig inkomstskatt och som 
bor i villa kommer att betala runt 400 kronor mer i skatt per månad 2018 om man inkluderar 
den höjda energiskatten, fortsätter Arturo Arques. 
 
Ett bonus-malus-system för fordon införs 2018. Fordon med låga utsläpp av koldioxid får en 
bonus vid inköpstillfället, max 45 000 kronor för de bilar som inte släpper ut någon koldioxid 
alls. Fordon med högre koldioxidutsläpp får högre skatt de tre första åren. För de bilar som 
inte omfattas sänks gränsen för när koldioxidavgift tas ut. Det innebär en 
fordonsskattehöjning för de flesta.  
 
– Hur stor höjningen blir beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut, men det kan handla 
om tusenlappar på ett år för en vanlig bil. Även fordonsskatten för motorcyklar höjs, från 180 
till 360 kronor per år, fortsätter Arturo Arques. 
 



 

 
 

 
 
 
 
Övriga förslag 

 Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent 1 
januari 2018 

 Kommunerna får extra pengar för att skapa sommarjobb till ungdomar, för att på så sätt 
underlätta vägen in på arbetsmarknaden 

 
För ytterligare information: 
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62   
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38  
 
www.swedbank.se/arturosblogg 
www.swedbank.se/privatekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swedbank.se/privatekonomi


 

 
 

 
 
 
 
 

Bilaga 
 
Tabeller, disponibel inkomst för några av Swedbanks typhushåll 
Vid oförändrad lön och pension 
 

Enpersonhushåll 2017 2018

Inkomst 30 400 30 400

Skatt -7 540 -7 540

Disponibel inkomst 22 860 22 860  
 
 

Ensamstående förälder 2017 2018

Inkomst 25 900 25 900

Barnbidrag 2 250 2 250

Underhållsstöd 3 146 3 146

Bostadsbidrag 1 100 1 100

Skatt -6 190 -6 190

Disponibel inkomst 26 210 26 210  
 
 

full 

uppräkning

begränsad 

uppräkning

Tvåbarnsfamilj 2017 2018 2018

Inkomst 1 34 000 34 000 34 000

Inkomst 2 19 400 19 400 19 400

Barnbidrag 2 250 2 250 2 250

Skatt 1 -8 750 -8 750 -8 750

Skatt 2 -4 250 -4 250 -4 250

Disponibel inkomst 42 650 42 650 42 650  
 
 

full 

uppräkning

begränsad 

uppräkning

Tonårsfamilj 2017 2018 2018

Inkomst 1 58 300 58 300 58 300

Inkomst 2 37 100 37 100 37 100

Studiebidrag 2 250 2 250 2 250

Skatt 1 -21 410 -21 110 -21 270

Skatt 2 -9 780 -9 780 -9 780

Disponibel inkomst 66 460 66 760 66 600

-160  
 



 

 
 

Pensionärspar 2017 2018

Inkomst 1 17 230 17 230

Inkomst 2 12 460 12 460

Skatt 1 -3 970 -3 770

Skatt 2 -2 270 -2 060

Disponibel inkomst 23 450 23 860

410  
 

Garantipensionär 2017 2018

Garantipension 7 952 7 952

Bostadstillägg 5 183 5 183

Skatt -950 -740

Disponibel inkomst 12 190 12 400

210  
 

Sjuk-och aktivitetsers 2017 2018

Sjukersättning 18 120 18 120

Skatt -5 300 -5 170

Disponibel inkomst 12 820 12 950

130  
 

Arbetslös 2017 2018

A-kassa 20 000 20 000

Skatt -5 990 -5 990

Disponibel inkomst 14 010 14 010  
 
 
 
Anmärkningar: 
För pensionärer har antagits störst skattesänkning för de med lägre pension, en något mindre sänkning för 
högre pension. 
Jämförelsen statlig inkomstskatt har gjorts mellan begränsad uppräkning och om de hade räknats upp som de 
ska. 
Hur den slutliga inkomstskatten blir nästa år beror också på jobbskatteavdrag och grundavdrag, som bestäms 
av basbeloppen för 2018 (som i sin tur beräknas utifrån inflationen fram till juni 2018). De kommunala 
skattesatserna kan också komma att ändas 2018. 
 
 
 
Förklaring några av Swedbanks typhushåll 

 
Enpersonshushåll 
Förvärvsarbetande man, lönenivå motsvarande verkstadsarbetare. Inga barn. Bor i hyreslägenhet. 
Ensamstående förälder 
Förvärvsarbetande kvinna, lönenivå motsvarande undersköterska. Två barn, 8 och 10 år. Bor i hyreslägenhet. 
Tvåbarnsfamilj 

Förvärvsarbetande par, lönenivåer motsvarande offentligt anställd tjänsteman och deltid (75 procent) undersköterska. Två 
barn, 4 och 6 år. Bor i hyreslägenhet. 
Tonårsfamilj 
Förvärvsarbetande par, lönenivåer motsvarande statligt anställd akademiker och gymnasielärare. Två barn, 16 och 18 år. 
Bor i hyreslägenhet. 
Pensionärspar 
Allmän pension, motsvarande 5 respektive 3,5 pensionspoäng. Bor i hyreslägenhet 
Garantipensionär 

Pensionär med garantipension. Bor i hyreslägenhet. Född 1938 eller senare. 
Arbetslös 
Samma antaganden som för enpersonshushåll, men arbetslös med maxersättning från a-kassa. 

 



 

 
 

 


