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Plånboksnyheter 2021 
Breda grupper får inkomstskattesänkningar, pensionärerna får 
ytterligare sänkt skatt och ett nytt inkomstpensionstillägg införs. 
Räntan på bostadsuppskov avskaffas, rut-avdraget utvidgas och 
får höjt tak och grön skattereduktion införs för solceller och 
installation av el-laddstolpar. Det är några av de förändringar som 
införs i år.  

 

Inkomstskatteförändringar 
 
Ny skiktgräns för statlig inkomstskatt 
Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 523 200 kronor jämfört 
med 509 300 kronor 2020. Det är13 900 kronor mer än förra året, vilket är en effekt av en 
omräkning med förändringen av KPI + 2 procentenheter.  

• Det innebär att du 2021 kan ha en månadslön på cirka 44 800 kronor innan du börjar 
betala statlig inkomstskatt.  

• Pensionärer, 65 +, kan tjäna mer, cirka 49 800 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut. 

  

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI) 

• Det innebär att det lägsta grundavdraget höjs från 20 100 (2020) till 20 200 kronor 
(2021) 

• Det högsta grundavdraget blir 36 700 kronor (2021) istället för 36 500 kronor (2020).  

• På inkomster över 374 600 kronor blir grundavdraget 14 000 kronor, vilket är 100 kronor 
högre än förra året. 

• För 65 + gäller även ett förstärkt grundavdrag 
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Skattereduktion på förvärvsinkomster (förvärvsavdrag) 
Alla som har en förvärvsinkomst som överstiger 40 000 kronor kommer ha rätt till 
skattereduktion. Skattereduktionen utformas så att alla som arbetar heltid får samma 
skattesänkning.  

Det innebär att den  maximala skattereduktionen, 1 500 kronor, nås vid en förvärvsinkomst på 
240 000 kronor eller mer. Den gäller för alla inkomster i inkomstslaget tjänst, dvs. både 
arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner, t.ex. pension, föräldrapenning 
och a-kassa samt inkomst av näringsverksamhet och handelsbolag.  

Detta till skillnad från jobbskatteavdraget och den nya tillfälliga skattereduktionen som endast 
gäller för dem med arbetsinkomster.  

 

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster (nytt tillfälligt jobbskatteavdrag) 
En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster kommer att införas under året och kommer gälla 
under två år till följd av pandemin.  

Skattereduktionen riktar sig till personer med låga  och medelhöga arbetsinkomster och uppgår 
som mest till 2 250 kronor per år  i inkomstintervallet 240 000 kronor per år till 300 000 kronor 
per år. Skattereduktionen börjar fasas in vid arbetsinkomster som överstiger 60 000 kronor per 
år för att helt upphöra vid inkomster över 500 000 kronor per år. Den tillfälliga 
skattereduktionen kommer inte att synas i skattetabellerna förrän för inkomståret 2022. För 
2021 kommer den betalas ut först i samband med att slutskatten blivit bestämd för 2021 alltså 
först tidigast våren 2022.  

 

Skatten för personer över 65 sänks ytterligare via förstärkt grundavdrag 
Det förhöjda grundavdraget förändras så att den skillnad i beskattning mellan pensions- och 
förvärvsinkomster som jobbskatteavdraget medfört, i princip tas bort. Denna gång stärks det 
förhöjda avdraget för förvärvsinkomster mellan ca 213 000 kronor och 1 418 000 kronor per 
år. För inkomster över ca 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För 
andra inkomstnivåer har skatteskillnaden redan tagits bort. 
Sista steget som sluter skatteklyftan helt mellan arbets- och pensionsinkomster kommer inte 
vara borta förrän 2023 eftersom man infört en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 
under 2021 och 2022. 

 

Övriga skatteförändringar 

 
Schablonintäkten på både nya och gamla uppskovsbelopp avskaffas 
Den årliga skatten på uppskovsbeloppet, uppskovsräntan, avskaffas den 1 januari 2021 och 
gäller för inkomståret 2021. Räntan var tidigare 1,67 procent på uppskovsbeloppet och 
beskattades i inkomst av kapital med 30 procent (kostnad på cirka 0,5 procent av 
uppskovsbeloppet). Det innebär att det inte längre kommer att kosta något att skjuta på 
kapitalvinstbeskattningen. 
 
Det går att ansöka om bostadsuppskov i efterhand 
Det går att begära omprövning av din deklaration senast det sjätte året efter det år du sålde 
bostaden. Sålde du bostaden 2015 måste du ansöka om uppskov i efterhand senast den 31 
december 2021. 
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Den som sålt sin bostad under åren 2015 - 2020 utan att begära uppskov med vinsten kan göra 
det i efterhand och få tillbaka den skatt de redan betalat in och i stället få ett uppskov från det år 
bostaden såldes. Observera att du då också får betala uppskovsränta retroaktivt för de år som 
uppskovet gäller. Omprövning sker via ny e-tjänst på skatteverket.se och där kan du se om du 
uppfyller reglerna för att få uppskov och vad det netto innebär ekonomiskt för just dig och om du 
tycker att du vill begära omprövning.  
 

Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdrag höjs 
Taket för rut-avdrag höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år, varav rot-
avdraget får utgöra maximalt 50 000 kronor. 
 
Rut-avdraget utvidgas också med fyra nya tjänster såsom; 
• Vattentvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning inklusive transport (ej kemtvätt). 

• Möblering och förflyttning av bohag och annat hushållsrelaterat lösöre samt montering och 
demontering, (ej heminredning)  

• Transport av bohag till second hand-butiker, loppmarknader och liknande samt till  
magasinering 

• Enklare tillsyn av bostad, såsom fritidshus ( i eller i nära anslutning till bostaden)  

 

Skattereduktion för installation av grön teknik 
Skattereduktion för installation av grön teknik kommer fungera på samma sätt som rut- och 
rotavdraget. Det innebär att köparen kommer få avdraget direkt på fakturan. Till skillnad från 
rut- och rot-avdraget ger även kostnaden för material rätt till skattereduktion. Maxtaket för 
skattereduktionen är 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen ska den utföras på 
småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet som ägs av den som begär reduktionen eller dennes 
förälder. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och är; 
• 15 procent för installation av solceller 

• 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi 

• 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon 

Skattereduktion för rut- och rot respektive grön teknik är två olika reduktioner och påverkar inte 
varandras utrymme. Reglerna gäller för installationer som påbörjas, avslutas och betalas från 
och med den 1 januari 2021 och betalningen måste ske elektroniskt. 

 

Oförändrad beskattning av sparande på investeringssparkonto och 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 2020 fastställdes till minus 
0,10 procent. Det innebär att skatten på ISK och i kapitalförsäkring blir oförändrad 2021. Det 
finns ett golv för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av 
kapitalunderlaget. Eftersom (minus 0,10 procent + 1 procent) blir lägre än golvet så blir det  
1,25 procent som gäller även för 2021. Schablonintäkten beskattas med skattesatsen för 
inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,375 procent (1,25 * 0,3) av 
kapitalunderlaget.  
 
Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså 
beskattas med 375 kronor även 2021 ((0,0125*0,3)*100 000).  
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Pensioner  

Årlig omräkning av de allmänna pensionerna 
Höjningen och det totala utfallet för olika pensionärsgrupper påverkas av olika 
omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp, bostadstillägg till pensionärer och 
inkomstpensionstillägg).  

• 2021 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 0,5 procent på grund av den så kallade 
följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en höjning med i genomsnitt 39 till 
101 kronor i månaden före skatt.  

• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 0,6 procent till följd av förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Inkomstpensionstillägg – Pensionsmyndigheten räknar ut det automatiskt 
Pensionen kommer att höjas med en ny förmån, ett inkomstpensionstillägg, för personer som 
arbetat ett helt liv med låg lön. Hur stort tillägget blir beror bland annat på vilken 
pensionsinkomst och hur många arbetsår du har och kan maximalt uppgå till 600 kronor per 
månad före skatt. Inkomstpensionstillägget är för dem som har en allmän pension mellan 9 000 
och 17 000 kronor i månaden och kan ge mellan 0 och 600 kronor per månad före skatt. Du 
behöver inte själv ansöka utan Pensionsmyndigheten prövar om du har rätt till 
inkomstpensionstillägget. Beslut skickas ut i augusti 2021 för dem som har rätt till tillägget och 
första utbetalningen sker i september 2021. Tillägget påverkas inte av tjänstepension, 
bostadstillägg, höjd garantipension, avgifter till hemtjänst med mera. 

Pensionsmyndigheten 

 

Övriga privatekonomiska förändringar 

Höjt underhållsstöd för barn och ungdomar 
Underhållsstödet höjs med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre och 
med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.  

De träder i kraft den 1 juni 2021 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som 
avser juli 2021. 

De nya nivåerna efter höjningen blir:  

• 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år 

• 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med 
månaden då barnet fyller 15 år 

• 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. 

 

Pausad indexering för drivmedel 2021 och 2022. 
Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. I normala fall räknas 
de årligen upp med både förändringen av konsumentpriserna och BNP- utvecklingen 
(bruttonationalprodukten). BNP-uppräkningen innebär ett årligt schablontillägg på två 
procentenheter. Det är denna uppräkning som slopas både 2021 och 2022 

 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/inkomstpensionstillagg
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Särskilda åtgärder på grund av coronaviruset 
Sedan mars 2020 har flera coronarelaterade åtgärder införts. Regering och myndigheter ser 
hela tiden över dessa och förlänger eller avser att förlänga dessa vid fler tidpunkter och kommer 
sannolikt fortsätta så beroende på pandeminsutveckling. 

Tidsgränser för läkarintyg vid sjukdom och vab 
När det gäller sjukpenning och sjukanmälan från och med den 15 december 2020 gäller det 
sjukintyg från dag 22. Samma sak gäller för den som vårdar sjuka barn. Reglerna gäller till och 
med den 31 januari 2021 för sjukpenning och till och med den 31 april 2021 för vab. 

Om du ansöker om smittbärarpenning krävs det fortfarande läkarintyg från dag 1. 

Förlängning sker av tillfällig föräldrapenning till och med den 30 april 2021. Reglerna gäller 
vid skolstängning, för föräldrar med allvarligt sjuka barn och slopat krav på läkarutlåtande i vissa 
situationer.  

Förlängning av tillfälliga regler i sjukförsäkringen till och med den 30 april 2021 
Regeringen avser att föreslå och förlänga de tillfälliga reglerna för att minska smittspridningen 
och belastningen på sjukvården.  
 
Nu gäller reglerna till och med den 31 december 2020 men de förväntas förlängas till och med 
den 30 april 2021. 
 
• Ersättning för karensdag med ett schablonbelopp om 810 kronor. 
• Ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna med ett schablonbelopp av 

810 kronor 
 

Uppskjuten vård och rehabilitering  
Man har tidigare utökat möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande 
arbete efter dag 180 och dag 365 som beror på att vården eller rehabiliteringen blivit inställd 
eller skjutits upp på grund av coronapandemin. Dessa tillfälliga regler gäller från den 2 april 
2020 till den 31 december 2020. Regeringen har dock aviserat att den har för avsikt att 
förlänga dessa till och med den 30 juni 2021. 
 
Stoppad 180-dagarsprövning från och med 21 december 2020 
På grund av covid-19 och dess effekter har det blivit tydligt att sjukpenningens regelverk i vissa 
fall inte är tillräckligt flexibelt. Personer med goda förutsättningar att återgå i sitt tidigare arbete 
riskerar med nuvarande regelverk att nekas fortsatt rätt till sjukpenning. 

För att förhindra att många ska blir av med sin sjukpenning vid dag 180 har regeringen föreslagit 
att Försäkringskassan tillfälligt stoppar samtliga 180-dagarsprövningar retroaktivt från och med 
den 21 december 2020 tills de nya lagändringarna om flexiblare rehabiliteringskedja träder 
ikraft i mitten av mars. 

För mer information av aktuella regler; Försäkringskassans Coronasidor 
 
Fortsatt tillfälligt höjd a-kassa både 2021 och 2022 
Det innebär att grundersättningen, för den som inte varit med i a-kassa, kommer att ligga kvar på 
den förhöjda nivån 510 kronor per dag istället för 365 kronor och den inkomstgrundande 
maximala nivån kommer att ligga kvar på maximalt 1 200 kronor istället för de 910 kronorna, de 
första 101 dagarna.  
De sex tillfälligt borttagna karensdagarna återinförs efter den 3 januari 2021. 
 
 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
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Amorteringsfrihet 
Det finns regler om att man under vissa omständigheter måste amortera på sina bolån. På grund 
av pandemin har Finansinspektionen givit bankerna möjlighet att bevilja amorteringsfrihet på 
bolån till och med den augusti 2021. Finansinspektionen vill helst inte förlänga det efter den 
sista augusti 2021. De följer utvecklingen noga och har meddelat att om slutdatumet behöver 
flyttas kommer de att avisera det i god tid, senast i slutet av april 2021.  
 
CSN - fortsatt slopat fribelopp till och med 30 juni 2021 
Genom fortsatt slopat fribelopp behöver studenter som vill arbeta inte oroa sig för negativa 
effekter för rätten till studiemedel. Det så kallade fribeloppet reglerar vanligtvis hur mycket man 
som student kan ha i inkomst utan att studiemedlen minskas. Det är dessa regler som nu slopas 
till och med den 30 juni 2021. 

 
Aktuella belopp 

 2020 2021 

Skatter 
Lägsta grundavdrag (låga inkomster) < 66 år   
 
Lägsta grundavdrag (höga inkomster) < 66 år 

 
20 100 

 
13 900 

 
20 200 

 
14 000 

Högsta grundavdrag < 66 år 36 500  36 700 

Högsta grundavdrag för > 65 år  99 100 110 600 

Lägsta grundavdrag för > 65 år (höga inkomster) 24 100 
 

14 000 

Skiktgräns (20 %)  509 300 523  200 

   

Brytpunkt 523 200 
43 600 

537 200  
44 767 

Brytpunkt, pensionär  575 500 
47 958 

596 800  
49 733 

Maximal allmän pensionsavgift 7 % 
(Avrundas till närmast hela hundratal, om slutar på 50 
närmast lägre hundratal) 

37 700 38 500 

Tak för uttag av allmän pensionsavgift 8,07 IBB 
(Inkomstbasbelopp) 

539 076 550 374 

Kommunal fastighetsavgift 
(maximalt belopp) 0,75 % 

8 349 
(1 113 200) 

8 524 
(1 136 500) 

Public service-avgift (Radio- och TV-avgift) 
Ingår i skattetabellerna 
 

1 397 1 329 

Basbelopp m.m. 
Prisbasbelopp 

 
47 300 

 
47 600 

Förhöjt prisbasbelopp 
(pensionsrätter) 

48 300 48 600 

Inkomstbasbelopp 
 
Inkomstindex 
(2000 =101,73) 
(”Räntan” på pensionsbehållningen i 
inkomstpensionssystemet, uppräkning av ATP-
pensionerna) 
 
 

66 800 
 

182,58 
 
 
 
 

68 200 
 

186,52 
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 2020 2021 

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

Inget balansindex 2020 
eftersom detta är ikapp 

inkomstindex 
 

Inget balansindex 2021 
eftersom detta är ikapp 

inkomstindex 
 

Statslåneränta (SLR) 30 november  - 0,09 % - 0,10 % 

Basränta 
(Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan är alltid 
lägst 1,25 procent) 

1,25 % 1,25 % 

Högsta PGI 
( 7,5 inkomstbasbelopp ) 
 
Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag 
För allmän pension 

  501 000 
                                     
 
                                  539 076 

511 500 
  
 

550 374 

Lägsta PGI 
( 0,423 prisbasbelopp ) 

20 008 20 134 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid sjukpenning 
(kalenderdagsberäknad)  
Högsta SGI, 8  prisbasbelopp   
 
 

 
 

378 400 
 
 

 
 

380 800 
 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
Lägsta SGI 
 

 
11 300 

 
 
 

 
11 400 

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 

1 250 
2 650 
4 480 
6 740 

1 250 
2 650 
4 480 
6 740 

Underhållsstöd 
till och med 11 år 
11-14 år 
Från och med 15 år 
 
till och med 11 år 
11-14 år 
Från och med 15 år 

 
1 573 
1 723 
2 073 

 
1 573 t.o.m.1 juli 2021  
1 723 t.o.m.1 juli 2021 
2 073 t.o.m.1 juli 2021 

 
1 673 fr.o.m 1 juli 2021 
1 823 fr.o.m 1 juli 2021 
2 223 fr.o.m 1 juli 2021   

Föräldrapenning,  
Högst (SGI) vid föräldrapenning, (10 prisbasbelopp)  
Högsta (SGI) vid VAB ,(7,5 prisbasbelopp) 
 

 
473 000 
354 750 

 

 
476 000 
357 000 

 

CSN 
 
Studiemedel totalt per vecka 
Varav bidrag 
Studiemedel 4 veckorsperiod 
Varav bidrag 

 
2 715 

823 
10 860 

3 292 

 
2 732 

828 
10 928 
 3 312 

Ränta  på studielån (CSN) 0,16 procent 0,05 procent 

   

Fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande för 
anställda utan pensionsrätt i anställning och aktiv 
näringsverksamhet 
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 2020 2021 

Högsta avdrag för pensionsförsäkring Maximalt 35 procent av 
lönen upp till  

 465 000 kronor 
(10 prisbasbelopp) 

Maximalt 35 procent av 
lönen upp till  

476 000 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? 
2020 = 44 923 kronor per månad  
2021 = 45 833 kronor per månad 

 

  

 
  

För mer information kontakta: 
Jens Magnusson, 
Privatekonom  
070-210 22 67 
jens.magnusson@seb.se 
 
Américo Fernández, 
Företagarekonom 
070-739 45 64 
americo.fernandez@seb.se 
 

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