
fakta om jobbskatteavdraget.

Box 2080 •103 12 Stockholm
www.moderat.se • info@moderat.se

varsågod!

ytterligare en 

löneökning från 

moderaterna.



vad är jobbskatteavdraget?

I januari i år kom steg fyra i jobbskatteavdraget, skattesänkningen 
för de som arbetar. Ett vårdbiträde med 19 600 kronor i lön får nu 
204 kronor extra i månaden. Samma vårdbiträde får därmed be-
hålla 1 337 kronor mer varje månad än för fyra år sedan. Det blir 
över en skattad månadslön extra varje år jämfört med innan vi vann 
valet 2006. Den sänkta skatten på arbete har gjort stor skillnad i 
plånboken för de som jobbar, framförallt för de som tjänar minst.

Vi håller fast vid arbetslinjen. Sverige ska vara ett land där det lönar 
sig att arbeta. 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.

vilka gynnas av ett jobbskatteavdraget?

Vi vill att Sverige ska vara rättvist. För oss handlar rättvisa om att 
svenska låg- och medelinkomsttagare, som före 2006 hörde till 
världens mest beskattade, nu får behålla mer av sin lön. Vi har sänkt 
skatten för alla som jobbar i Sverige och mest för de som tjänar 
minst. Det tycker vi är mest rättvist.

varför ett jobbskatteavdrag?

Sänkt skatt på arbete innebär att det lönar sig mer att jobba. Ju fler 
som arbetar, desto mer pengar kommer in i statskassan. Pengar som 
går till vård, skola, pensioner och annat som gör att hela samhället 
mår bättre.

Vill du veta hur mycket mer just du får i plånboken varje månad?  
Svaret får du, förutom direkt i ditt lönekuvert, på www.moderat.se 
och på www.jobbskatteavdrag.se

effekter av jobbskatteavdraget

 Yrke Månadslön  Jobbskatte-  Jobbskatte-  Steg 1-4:
   avdrag, steg 4 avdrag, steg 1-4  % av lön

 Vårdbiträde 19 600 kr 204 kr 1 337 kr 6,8 %

 Polis 24 000 kr 245 kr 1 609 kr 6,7 %

 Byggarbetare 27 000 kr 252 kr 1 726 kr 6,4 %

 Gymnasielärare 29 000 kr 252 kr 1 752 kr 6,0 %



fakta om jobbskatteavdraget.

Box 2080 •103 12 Stockholm
www.moderat.se • info@moderat.se

varsågod!

ytterligare en 

löneökning från 

moderaterna.



vad är jobbskatteavdraget?

I januari i år kom steg fyra i jobbskatteavdraget, skattesänkningen 
för de som arbetar. Ett vårdbiträde med 19 600 kronor i lön får nu 
204 kronor extra i månaden. Samma vårdbiträde får därmed be-
hålla 1 337 kronor mer varje månad än för fyra år sedan. Det blir 
över en skattad månadslön extra varje år jämfört med innan vi vann 
valet 2006. Den sänkta skatten på arbete har gjort stor skillnad i 
plånboken för de som jobbar, framförallt för de som tjänar minst.

Vi håller fast vid arbetslinjen. Sverige ska vara ett land där det lönar 
sig att arbeta. 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.

vilka gynnas av ett jobbskatteavdraget?

Vi vill att Sverige ska vara rättvist. För oss handlar rättvisa om att 
svenska låg- och medelinkomsttagare, som före 2006 hörde till 
världens mest beskattade, nu får behålla mer av sin lön. Vi har sänkt 
skatten för alla som jobbar i Sverige och mest för de som tjänar 
minst. Det tycker vi är mest rättvist.

varför ett jobbskatteavdrag?

Sänkt skatt på arbete innebär att det lönar sig mer att jobba. Ju fler 
som arbetar, desto mer pengar kommer in i statskassan. Pengar som 
går till vård, skola, pensioner och annat som gör att hela samhället 
mår bättre.

Vill du veta hur mycket mer just du får i plånboken varje månad?  
Svaret får du, förutom direkt i ditt lönekuvert, på www.moderat.se 
och på www.jobbskatteavdrag.se

effekter av jobbskatteavdraget

 Yrke Månadslön  Jobbskatte-  Jobbskatte-  Steg 1-4:
   avdrag, steg 4 avdrag, steg 1-4  % av lön

 Vårdbiträde 19 600 kr 204 kr 1 337 kr 6,8 %

 Polis 24 000 kr 245 kr 1 609 kr 6,7 %

 Byggarbetare 27 000 kr 252 kr 1 726 kr 6,4 %

 Gymnasielärare 29 000 kr 252 kr 1 752 kr 6,0 %


