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Så påverkas hushållen av höstbudgeten
Idag presenterade regeringen sin höstbudget som bygger på budgetsamarbetet med
Centerpartiet och Liberalerna enligt det så kallade januariavtalet. Det är första chansen att göra
överenskommelsen till praktisk politik. För hushållen innebär det sänkta inkomstskatter via
slopad värnskatt och skattereduktion för glesbygdsbor och ett pensionärspaket som innebär
förstärkt grundavdrag som ytterligare minskar skatteklyftan mellan inkomst och pension.
Dessutom höjer man grundskyddet i garantipensionen och bostadstillägget.

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt
Förslaget att avskaffa den övre gränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten på
fem procent, innebär att skatten sänks för dem med en beskattningsbar inkomst 2020 över
715 400 kronor. Det motsvarar en månadsinkomst på cirka 60 000 kronor. Det kommer då
framöver bara finnas en gräns för när man börjar betala statlig skatt på 20 procent och den
kommer för 2020 ligga på 509 300 kronor (ca 42 400 kr/mån). Ju högre inkomster desto större
blir effekten av skattesänkningen. För en person med en årsinkomst på 800 000 kronor blir
skatteförändringen drygt 4 000 kronor och för den med en årslön på 1,5 miljoner blir
skattesänkningen cirka 39 000 kronor. Enligt Finansdepartementet kommer 345 000 personer
att påverkas av förslaget och den genomsnittliga skattesänkningen hamnar på 17 700 kronor
per person och år.
Dessutom budgeteras 3,48 miljarder för ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande
inom ramen för den gröna skatteväxlingen som ska träda ikraft 1 januari 2021. Regeringen
kommer återkomma under 2020 med konkret förslag.

Sänkt skatt via skattereduktion för glesbygdsbor
De som bor i vissa glesbygdskommuner (främst i Norrland och västra Svealand) kommer få en
skattereduktion på 1 650 kronor per år. Det är en del den gröna skatteväxlingen och omfattar
cirka 80 kommuner.
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Sänkt skatt för pensionärer (förstärkt grundavdrag)
Förslaget innebär att skatten sänks och för alla personer över 65 år och som har en inkomst över
17 000 kronor per månad. Den så kallade skatteklyftan, skillnaden i skatt mellan pensionärer
och löntagare, togs redan 2018 bort på inkomster under 17 000 kronor per måna. Förslaget
berör cirka 1 miljon pensionärer.
Grundnivån i garantipensionen höjs
Garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden utöver den årliga uppräkningen. Det gör man
för att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt.
Bostadskostnadstaket höjs i bostadstillägget
Taket höjs från idag 5 600 kronor till 7 000 kronor för ogift och för gift från 2 800 kronor till
3 500 per månad.
Återinfört och höjt tak för uppskov vid försäljning bostad.
Den som säljer sin bostad med vinst har möjlighet att få uppskov med vinstbeskattningen om
man köper en ny bostad. Under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020 tog regeringen tillfälligt
bort taket för uppskovet på 1 450 000 kronor. Den tillfälliga bestämmelsen löper nu ut den 30
juni 2020 och då vill regeringen höja taket från tidigare 1 450 000 kronor till 3 000 000 kronor.
Däremot tycks det annonserade slopandet av räntan på uppskovsbeloppet skjutas på framtiden.
Sänkt skatt på drivmedel men dyrare bensin på grund av inflationsuppräkning
Sänkt skatt på koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel men den årliga
inflationsuppräkningen ger en nettoskattehöjning på cirka 15 öre per liter bensin för hushållen.
Skatt införs på plastkassar
Från och med 1 maj 2020 föreslås en skatt på plastkassar med 3 kronor per kasse och för
tunnare kassar 30 öre. På så sätt hoppas man nå upp till EU:s krav på högst 40 plastkassar per
person och år till 2025.
Swisha för rätt till rut- och rotavdrag
För att man ska kunna få ta del av rot-och rutavdrag framöver kommer man införa krav på
elektronisk betalning (Swish, BankID, kontokort eller inbetalningskort). Föreslås att träda i kraft
1 januari 2020
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