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Lägre statlig inkomstskatt, ett sjätte jobbskatteavdrag och höjt
grundavdrag för pensionärer är några skatteförändringar som
gäller från och med årsskiftet. Dessutom finns det några
skatteförändringar som annonserats men ännu inte beslutats, till
exempel slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift och slopad
flygskatt.
Skatteförändringar
För inkomståret 2019 räknas både grundavdragen och den övre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt upp enligt normala regler medan den nedre skiktgränsen höjs mer än normalt.
Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI). Det
innebär att det lägsta grundavdraget höjs till 19 700 kronor jämfört med 19 300 kronor 2018
och det högsta grundavdraget blir 35 900 kronor istället för 35 100 kronor. På inkomster över
365 700 kronor blir grundavdraget 13 700 kronor, vilket är 300 kronor högre än förra året.
Den nedre skiktgränsen, d.v.s. den gräns där man börjar betala statlig inkomstskatt om 20
procent, bestäms till 490 700 kronor. Det är 16 800 kronor mer än enligt den normala
uppräkningen, det vill säga med förändringen av KPI + 2 procentenheter. Den övre skiktgränsen,
den gräns då man börjar betala den högre statliga inkomstskatten om 25 procent, räknas om på
normalt sätt.

Ny nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 490 700 kronor
jämfört med 455 300 kronor 2018. Det innebär att skatten tas ut vid en månadslön på cirka 42
000 kronor. Pensionärer kan tjäna lite mer, cirka 45 600 kronor i månaden, innan statlig skatt tas
ut.
Ny övre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt, på ytterligare 5
procent, går vid 689 300 kronor, jämfört med 662 300 kronor 2018. Det innebär att
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värnskatten börjar tas ut vid en månadslön på cirka 58 600 kronor. För pensionärer motsvarar
det en månadsinkomst på cirka 61 100 kronor.
Det utökade jobbskatteavdraget innebär att skatten minskar med som mest 210 kronor i
månaden vilket inträffar vid cirka 30 000 kronor i månadsinkomst. Avtrappningen av
jobbskatteavdraget vid inkomster över cirka 53 000 kronor ligger kvar även 2019.
Public service-avgift (Radio och TV avgift) betalas via skatten från och med 1 januari 2019.
Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala en public serviceavgift, även de som inte har en tv. Avgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp
till ett tak som 2019 är 134 724 kronor. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kronor
per person och år. De som har en lägre inkomst än 13 600 kronor per månad betalar en
reducerad avgift. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Skatten
beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot
under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan
beskattningsåret plus en procentenhet, för att beräkna en schablonintäkt. Denna schablonintäkt
ska beskattas med 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2018 fastställdes till 0,51
procent vilket är 0,02 procentenheter högre än vid motsvarande tidpunkt 2017. Det innebär att
skatten på ISK och i kapitalförsäkring skärps något 2019 jämfört med 2018. Det finns ett golv
för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av
kapitalunderlaget. 2019 blir schablonintäkten 1,51 procent (SLR 0,51 + 1 procent) och den
schablonintäkten beskattas med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir
därmed 0,453 procent (1,51 * 0,3) av kapitalunderlaget. Exempel: Ett Investeringssparkonto
med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 453 kronor 2019
(((SLR 0,51 + 1 procentenhet)*0,3)*100 000).

Pensioner
Den genomsnittliga totala pensionen efter skatt höjs 2019 med 170- 430 kronor per månad.
Men höjningen och det totala utfallet för olika pensionärsgrupper påverkas av olika
omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp och bostadstillägg till pensionärer).
2019 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 1,4 procent på grund av den så kallade
följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en ökning på 100 – 260 kronor i
månaden före skatt. Garantipensionen höjs med 2,2 procent till följd av förändringen av
prisbasbeloppet. Det innebär en ökning på 40 – 130 kronor per månad.
Sänkt skatt för pensionärer genom ytterligare förhöjt grundavdrag för dem som vid
beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Det innebär en skattesänkning för de allra flesta
pensionärer. Skatten sänks för de med pensioner både över och under 17 000 kronor per
månad. Det innebär ca 150 kronor lägre skatt för den som har en pension på 20 000 kronor och
för den med 12 000 kronor i pension en skattesänkning på cirka 70 kronor. För den som har en
månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen cirka 350 kronor i månaden.

2

Plånboksnyheter 2019

Ytterligare privatekonomiska förändringar;
Underhållsstödet för äldre barn (11 -14 år) höjs med 150 kronor till 1 723 kronor per månad.
Första utbetalningen sker i februari månad.
Ändringar av vab-anmälan. Det blir lättare att vabba då anmälningskravet slopas. Nu räcker
det med att ansöka senast 90 dagar efter den första vab-dagen till Försäkringskassan.
Ny åldersgräns för fri tandvård. Tandvården är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år.
Karensdag ersätts med karensavdrag. Det nya karensavdraget är ett 20-procentigt avdrag på
sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. För den som arbetar heltid med femdagarsvecka
från måndag till fredag och är sjuk en heldag innebär det ingen förändring jämfört med tidigare
karensdag. Men för den som blir sjuk en halv dag blir det skillnad. De nya reglerna blir mer
rättvisa för personer som arbetar oregelbundna arbetstider.
Minskat stöd till solceller på taken. Förslaget innebär en sänkning av stödet till 20 procent av
investeringskostnaden från dagens 30 procent.
Elfordonspremie vid köp av elcykel, elmoped m.m. avskaffas Det innebär att den
prisreduktion på 25 procent upp till en kostnad på maximalt 10 000 kronor per fordon som
gällde under 2018 upphör. Det är inte längre möjligt att ansöka om bidrag hos
Naturvårdsverket.

Eventuellt kommande skatteförändringar
Budgeten innehåller som nämnts ett antal punkter som inte beslutats trots att själva budgeten
antagits. Riksdagen ska därför – enligt budgetbeslutet – ta ställning till dessa åtgärder under
2019, och förslagen ska – om de antas av riksdagen – börja gälla från den 1 juli 2019.
Avskaffad särskild löneskatt på 6,15 % för personer över 65 år
Avskaffad flygskatt
Lägre uppräkning av bensinskatten
Höjd moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne
Återinförande av skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål
Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kronor. Dessutom ska en utredning tillsättas för att se över
en breddning av antalet tjänster som ska omfattas, en ytterligare höjning av taket till 75 000
kronor samt ett högre avdrag för äldre.
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift, från och med 1 april 2019. Avdragsrätten
infördes 1 juli 2018. Skattrereduktionen är 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften
förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.
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Aktuella belopp
2018

2019

Lägsta grundavdrag (låga inkomster )

19 300

19 700

Lägsta grundavdrag (höga inkomster)

13 400

13 700

Högsta grundavdrag

35 100

35 900

Högsta grundavdrag för personer som fyllt 65 år vid
årets ingång

79 900

86 500

Lägsta grundavdrag för personer som fyllt 65 år vid årets
ingång (höga inkomster)

32 600

23 700

Skiktgräns, nedre

455 300

490 700

Skiktgräns, övre

662 300

689 300

Brytpunkt, nedre

468 700
39 058

504 400
42 033

Brytpunkt nedre, pensionär

494 300
41 192

547 500
45 625

Brytpunkt, övre

675 700
56 308

703 000
58 583

Brytpunkt övre, pensionär

694 900
57 908

733 300
61 108

35 300

36 400

504 375

519 708

7 812
(1 041 000)

8 049
(1 073 200)

Skatter

Maximal allmän pensionsavgift 7 %
(Avrundas till närmast hela hundratal, om slutar på 50
närmast lägre hundratal)
Tak för uttag av allmän pensionsavgift 8,07 IBB
(Inkomstbasbelopp)
Kommunal fastighetsavgift
(maximalt belopp) 0,75 %
Public service-avgift (Radio- och TV-avgift)
nytt från och med 2019. Ingår i skattetabellerna

Basbelopp m.m.

1 % av beskattningsbar
inkomst per år dock maximalt
1 347

Prisbasbelopp

45 500

46 500

Förhöjt prisbasbelopp
(pensionsrätter)

46 500

47 400

Inkomstbasbelopp
(Tak för uttag av allmän pensionsavgift, tak för pensionsgrundandeinkomst (PGI) )

62 500

64 400

Inkomstindex
(2000 =101,73)
(”Räntan” på pensionsbehållningen i
inkomstpensionssystemet, uppräkning av ATPpensionerna)

170,73

175,96

Inget balansindex 2018
eftersom detta är ikapp
inkomstindex

Inget balansindex 2019
eftersom detta är ikapp
inkomstindex

Statslåneränta (SLR) 30 november

0,49 %

0,51 %

Basränta
(Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan är alltid

1,25 %

1,25 %

Balansindex
(styr följsamhetsindexet som används vid omräkningen
av bl. a. utgående pensioner)
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2018

2019

468 750
(504 375*)

483 000
(519 708*)

19 247

19 670

364 000

372 000

774
726

791
741

10 900

11 100

23
22

24
22

1250
2 650
4 480
6 740

1 250
2 650
4 480
6 740

1 573
1 573
1 723

1 573
1 723
2 073

lägst 1,25 procent)
Högsta PGI
( 7,5 inkomstbasbelopp )
Lägsta PGI
( 0,423 prisbasbelopp )
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Högsta vid 80 procent och 75 procent
Per dag 80 %
Per dag 75 %
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Lägsta vid 80 procent och 75 procent
Per dag 80 %
Per dag 75 %

Barn och familj
Barnbidrag och flerbarnstillägg
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
Från och med femte barnet lämnas ytterligare 1 250
kronor per barn och månad
Underhållsstöd per månad
till och med 11 år
11-14 år
Från och med 15 år
Föräldrapenning per dag
Högst (SGI) vid föräldrapenning 465 000 kronor per år
Högsta nivå
Grundnivå
Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

CSN

Studiemedel totalt per vecka
Varav bidrag
Studiemedel 4 veckorsperiod
Varav bidrag

Fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande för
anställda utan pensionsrätt i anställning och aktiv
näringsverksamhet
Högsta avdrag för pensionsförsäkring

989
250
180
2 543
723
10 172
2 892

2 669
809
10 676
3 236

Maximalt 35 procent av
lönen upp till
455 000 kronor
(10 prisbasbelopp)

Maximalt 35 procent av
lönen upp till
465 000 kronor
(10 prisbasbelopp)

*Beräkning av PGI
Eftersom egenavgiften (allmän pensionsavgift) på 7 %
inte är pensionsgrundande, dras den av från
bruttoinkomsten innan PGI beräknas. Maximal PGI är
7,5 inkomstbasbelopp.
Vad ska du ha i lön för att få maximal PGI?
2017 = 41 358 kronor per månad
2018 = 42 031 kronor per månad
2019 = 43 283 kronor per månad
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För mer information kontakta:
Jens Magnusson,
Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Susanne Eliasson,
Privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

Américo Fernández,
Privatekonomisk analytiker
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se
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