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I januari i år kom steg fyra i jobbskatteavdraget. En van-
lig löntagare får därmed behålla 1 750 kronor mer varje 
månad jämfört med 2006. Det är över en skattad månads-
lön extra varje år. Den sänkta skatten på arbete har gjort 
stor skillnad i plånboken för de som jobbar, framförallt för 
de som tjänar minst – tre fjärdelar av jobbskatteavdraget 
tillfaller nämligen låg- och medelinkomsttagare. 

Vi vill att det ska löna sig att arbeta, och vi kommer 
fortsätta att sänka skatten när ekonomin tillåter. Ju fler 
som arbetar, desto mer pengar kommer in i statskassan 
– pengar som går till vård, skola, pensioner och annat 
viktigt som gör Sverige bättre.

PS. Du vet väl att du enkelt kan se hur mycket du har 
fått i skattelättnad på www.jobbskatteavdrag.se
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