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Lägre inkomstskatt med budget från Moderaterna och Kristdemokraterna
Efter en lång budgetprocess röstades på onsdagen Moderaternas och
Kristdemokraternas gemensamma budget igenom i Riksdagen. Det står därmed klart
att det blir lägre skatt på både arbetsinkomster och pensioner 2019. Flygskatten
avskaffas och det gör även avdragsrätten för fackföreningsavgiften.
Ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och höjt grundavdrag för
pensionärer gör att de flesta får sänkt skatt nästa år. Utöver den breda överenskommelsen
om sänkt skatt för pensionärer vill Moderaterna och Kristdemokraterna även sänka skatten
för de med en pension under 17 000 kronor per månad.
Förstärkning av jobbskatteavdraget
M och KDs budget innehåller ytterligare ett jobbskatteavdrag. Det innebär sänkt skatt med
150 kronor per månad för en inkomst på 20 000 kronor per månad. För någon som tjänar
30 000 kronor per månad blir skattesänkningen 200 kronor. På inkomster på 42 000 kronor
eller mer i månaden blir skattesänkningen till följd av jobbskatteavdraget 210 kronor.
Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs utöver den årliga uppräkningen. Med den årliga
uppräkningen skulle den nedre brytpunkten uppgå till 487 600 kronor, med ytterligare
uppräkning blir den i stället 504 400 kronor. Det innebär att statlig skatt tas ut på
månadsinkomst över 42 000 i stället för från 40 600 kronor per månad. Skatten sänks därmed
med ytterligare 270-280 kronor per månad på inkomster över 42 000 kronor per månad.
Lägre skatt för pensionärer
Inkomstskatten sänks för de allra flesta pensionärer. M och KD stödjer förslaget om sänkt
skatt på pensioner över 17 000 kronor som presenterades i övergångsregeringens budget.
Det innebär omkring 150 kronor lägre skatt per månad på en pension på 20 000 kronor per
månad. Utöver det sänker M och KD även skatten på pensioner under 17 000 kronor. Med en
pension på 12 000 kronor per månad sänks skatten med 70 kronor och på en pension på
17 000 kronor blir skattesänkningen 140 kronor per månad.
Övrigt
Avdragsrätten för fackföreningsavgiften avskaffas från 1 april 2019, det medför en
skatteökning på omkring 100 kronor per månad för den som är medlem i en fackförening.
Flygskatten avskaffas från 1 juli 2019, Det gör även överindexeringen av bensinskatter, det
vill säga skatten räknas upp med prisutvecklingen (KPI) varje år i stället för KPI+två
procentenheter.
M och KD vill att regeringen ska återkomma om utökat RUT-avdrag från 25 000 till 50 000
kronor per person och år, från 1 juli 2019. Regeringen får även i uppdrag att återkomma med
en översyn och regeländringar, med bland annat höjt tak, av bostadstillägget för pensionärer.
Med regeländring från 1 juli 2019.
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