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Vad blir de offentligfinansiella effekterna av följande förslag; 

a) att skiktgränserna istället för att räknas upp med KPI plus 2 

procentenheter, räknas upp med KPI plus 2,5 procentenheter, 

b) att den nedre skiktgränsen höjs till 466 900 kronor (vilket innebär att 

personer med en månadslön på 40 000 kronor inte behöver betala statlig 

inkomstskatt)? 

Hur mycket skulle den lägre skiktgränsen kunna höjas år 2016 om den totala 

offentligfinansiella effekten ska uppgå till en miljard kronor? 

 

Den nedre skiktgränsen för år 2015 är 430 200 kronor. På inkomster över denna 

gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen för år 

2015 är 616 100 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut 

med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga 

sammanlagt 25 procent. 

Skiktgränserna för ett visst år beräknas genom att skiktgränserna för det 

föregående beskattningsåret räknas upp med KPI plus två procentenheter. KPI 

beräknas som ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna 

prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni ytterligare ett år före 

beskattningsåret.  

Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av året före 

beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Om man år 2016-2019 räknar upp skiktgränserna med KPI plus 2,5 

procentenheter kommer statens skatteintäkter att minska. I tabell 1 nedan 

redovisas den offentlig finansiella effekten av detta för år 2016-2019. 

 

Tabell 1: Offentligfinansiell effekt av uppräkning av skiktgränserna med KPI 

plus 2,5 procentenheter från och med år 2016, redovisat för 2016-2019 i 

miljarder kronor. 

 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt 

netto 

-0,5 -1,1 -1,7 -2,2 

Källa: SCB, FASIT 

 

I tabell 2 nedan redovisas den offentligfinansiella effekten att höja den nedre 

skiktgränsen till 466 900 kronor för år 2016. I övrigt räknas skiktgränserna upp 

med KPI plus 2 procentenheter.  

 

Tabell 2: Offentligfinansiell effekt av att den nedre skiktgränsen sätts till 

466 900 kronor år 2016, beräknat för år 2016-2019  i miljarder kronor. 

 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt 

netto 

-6,0 -6,2 -6,3 -6,3 

Källa: SCB, FASIT 

 

Om man år 2016 höjer den nedre skiktgränsen till en offentligfinansiell kostnad 

av 1 miljard kronor hamnar denna skiktgräns på 442 400 kronor. Detta innebär 

att en person med en månadslön på strax under 38 000 kronor inte behöver betala 

statlig inkomstskatt. 

 

 

 


