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Mer i plånboken för pensionärer och höginkomsttagare nästa år 
 
Idag lägger regeringen fram sin budget i Riksdagen. Den innehåller slopad värnskatt, 
som innebär sänkt skatt för höginkomsttagare. Men också sänkt skatt för pensionärer 
och höjt grundskydd för de med lägst pension. Det visar Swedbank och sparbankernas 
analys av budgetpropositionen för 2020. 
 
- I nästa års budget satsar regeringen mycket på pensionärerna, de med lägst pensioner kan 
få upp till 1 250 kronor mer i plånboken jämfört med i år. Men även höginkomsttagarna 
gynnas av den nya budgeten. Den slopade värnskatten gör att den som tjänar till exempel 
75 000 kronor får en skattesänkning på 1 200 kronor per månad, säger Arturo Arques, 
privatekonom för Swedbank och sparbankerna. 
 
Mer i plånboken för pensionärer 
Garantipensionärerna får ett välkommet tillskott i plånboken från 1 januari. Garantipensionen 
höjs med 200 kronor utöver den ordinarie årliga höjningen1, till 8 596 kronor per månad för 
den som är född 1938 eller senare. Dessutom höjs taket i bostadstillägget för pensionärer 
från 5 600 till 7 000 kronor. Till följd av det ökar det maximala bidraget med knappt 1 000 
kronor till 6 540 kronor per månad. 
 
Det innebär att en garantipensionär med en hyra på 5 600 kronor per månad får 370 kronor 
mer kvar i plånboken nästa år. En garantipensionär med en hyra på 7 000 kronor eller mer får 
däremot 1 250 kronor mer i plånboken.2 
 
Skatten på inkomstpensioner sänks nästa år. En pensionär med en pension på 17 500 kronor 
per månad får en skattesänkning på knappt 100 kronor. På en pension på 20 000 blir 
skattesänkningen drygt 200 kronor och för en pension på 25 000 kronor sänks skatten med 
knappt 400 kronor per månad. 
 
- För ett pensionärspar med genomsnittlig pension innebär skattesänkningen knappt 350 
kronor mer i plånboken efter årsskiftet, säger Arturo Arques. 
 
Lägre skatt för höginkomsttagare 
Lönehushållen får något lägre skatt till följd av ändrade prisbasbelopp som påverkar 
grundavdrag och jobbskatteavdrag. Men den stora skattesänkningen är slopandet av 
värnskatten, det vill säga de extra fem procenten i statlig skatt på inkomster över ca 60 000 
kronor per månad.3 
 
- Den som har en hög lön får en ordentlig skattesänkning från 1 januari. Har man en 
månadsinkomst på 65 000 kronor sänks skatten med drygt 700 kronor per månad. På en lön 
på 75 000 kronor blir sänkningen drygt 1 200 kronor per månad, säger Arturo Arques. 
 
På en lön på 85 000 kronor per månad blir skattesänkningen i stället drygt 1 700 kronor per 
månad. 
 

                                                
1 Garantipensionen skrivs upp med prisutvecklingen (förändring i kpi) årligen. 
2 För en individ som bor ensam. 
3 Den övre brytpunkten hade hamnat på 729 300 kronor per år för 2020, om man inte hade slopat värnskatten. 



 
 
Regeringen avser att återkomma med förslag om en skattereduktion för boende i vissa glest 
befolkade områden. Förslaget förväntas innebära sänkt inkomstskatt med 140 kronor per 
månad och beräknas träda i kraft under 2020.  
 
Höjt tak för uppskov av vinst vid bostadsförsäljning 
Takbeloppet för uppskov vid kapitalvinst vid bostadsförsäljning är fram till den 30 juni nästa år 
tillfälligt slopat. När det då återinförs avser regeringen att höja takbeloppet från 1,45 till 3 
miljoner kronor. Regeringen har för avsikt att återkomma med förslag under 2020. Det 
kommande förslaget bör gälla från 1 juli 2020, för försäljningar gjorda efter den 30 juni 2020. 
 
Det kommer innebära att man, på vinster från bostadsförsäljning på upp till 3 miljoner kronor, 
kan begära uppskov för kapitalskatt. 
 
- Det man bör tänka på om man begär uppskov med skatten vid bostadsförsäljning är att 
själva skattesatsen kan komma att ändras. Så den dagen man ska betala skatten på 
uppskovsbeloppet kan det vara en annan skattesats, säger Arturo Arques. 
 
 
Skatt på drivmedel och ökat investeringsstöd för solceller 
Skatten på drivmedel skrivs årligen upp med förändringar i konsumentprisindex (KPI). Utöver 
det har den dessutom sedan 2016 även skrivits upp med utvecklingen av 
bruttonationalprodukten (BNP), den så kallade överindexeringen. Moderaterna och 
Kristdemokraterna tog i sin budget för 2019 bort överindexeringen från 1 juli i år.  
 
Från 1 januari 2020 ska skatten återigen justeras utifrån KPI och BNP, vilket i sig innebär en 
skattehöjning. Men samtidigt har regeringen för avsikt att sänka skattenivåerna på drivmedel. 
Förslaget förväntas innebära att skatten, utöver den så kallade indexeringen med 
konsumentprisindex, inte höjs 2020. Regeringen avser att återkomma under 2019 med ett 
förslag som ska gälla från 2020. 
 
 
Investeringsstödet för solceller ökas ytterligare 2020. Samtidigt skjuts det till ytterligare i 
höständringsbudgeten för innevarande år för att möta efterfrågan på investeringsstöd för 
omställning till solceller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 
kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 
2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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Bilaga. Tabeller 
 
Garantipensionen för 2020 är bestämd, men inkomstpensioner skrivs fram med inkomstindex som 
sätts i oktober varje år, därför utgår beräkningarna för inkomstpensioner från 2019 års nivåer. 
Detsamma gäller för lönehushållen. 

 
Garantipensionär (hyra 5 600 kronor per månad), kronor per månad 

 
 2019 2020 

Garantipension 8 254 8 596 
Bostadstillägg 5 460 5 560 
Skatt -1 010  -1 080 

Disponibel inkomst 12 704 13 076 
Förändring  372 

 

 
Garantipensionär med max bostadstillägg (hyra 7 000 kronor per månad eller mer), kronor per 
månad 

 
 2019 2020 

Garantipension 8 254 8 596 
Bostadstillägg 5 560 6 540 
Skatt -1 010  -1 080 

Disponibel inkomst 12 804 14 056 
Förändring  1 252 

 
 
Pensionärspar 1 med inkomstpension och tjänstepension, kronor per månad  
 
 2019 2020 

Pension 1 17 690 17 690 
Pension 2 12 790 12 790 
Skatt -5 740 -5 650 

Disponibel inkomst 24 740 24 830 
Förändring  90 

 
 
 
Pensionärspar 2 med inkomstpension och tjänstepension, kronor per månad  
 
 2019 2020 

Pension 1 21 860 21 860 
Pension 2 14 740 14 740 
Skatt -7 880 -7 540 

Disponibel inkomst 28 720 29 060 
Förändring  340 

 
 
Enpersonhushåll, kronor per månad 
 
 2019 2020 

Inkomst 31 600 31 600 
Skatt -7 760 -7 720 

Disponibel inkomst 23 840 23 880 
Förändring  40 

 
 
 
  



 
Ensamstående förälder, kronor per månad 
 
 2019 2020 

Inkomst 26 900 26 900 
Barnbidrag 2 650 2 650 
Underhållsbidrag 3 146 3 146 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 
Skatt -6 370 -6 340 

Disponibel inkomst 27 530 27 560 
Förändring  30 

 
 
Tvåbarnsfamilj, kronor per månad 
  

2019 
 

2020 

Inkomst 1 36 200 36 200 
Inkomst 2 20 200 20 200 
Barnbidrag 2 650 2 650 
Skatt -13 690 -13 620 

Disponibel inkomst 45 360 45 430 
Förändring  70 

 
 
 
Trebarnsfamilj, kronor per månad 
  

2019 
 

2020 

Inkomst 1 36 200 36 200 
Inkomst 2 20 200 20 200 
Barnbidrag 4 480 4 480 
Skatt -13 690 -13 620 

Disponibel inkomst 47 190 47 260 
Förändring  70 

 
 
 
Tonårsfamilj, kronor per månad 
  

2019 
 

2020 

Inkomst 1 61 800 61 800 
Inkomst 2 39 500 39 500 
Studiebidrag (10 mån per år) 2 080 2 080 
Skatt -32 650 -32 050 

Disponibel inkomst 70 730 71 330 
Förändring  600 

 
 
Extra exempel löntagare, slopad värnskatt, kronor per månad 

 
 2019 2020  2019 2020 

Inkomst 65 000 65 000  75 000 75 000 
Skatt -24 220 -23 510  -30 360 -29 150 

Disponibel inkomst 40 780 41 490  44 640 45 850 
Förändring  710   1 210 

 
 2019 2020 

Inkomst 85 000 85 000 
Skatt -36 500 -34 790 

Disponibel inkomst 48 500 50 210 
Förändring  1 710 



 
 
 
Arbetslös, kronor per månad 
 
 2019 2020 

Arbetslöshetsersättning 20 000 20 000 
Skatt -6 060 -6 040 

Disponibel inkomst 13 940 13 960 
Förändring  20 

 
 
 
Exempel sänkt skatt pensioner, kronor per månad 

 
Pension Skatt 2019 Skatt 2020 Skillnad skatt 

17 500 3 560 3 500 -60 
20 000 4 510 4 290 -220 
25 000 6 240 5 850 -390 
30 000 7 950 7 420 -530 
45 000 13 540 12 820 -720 

 


