
Kobeks nyhetsbrev ”Lönsamt att fylla 66 år” 12-06-29 

Hej!  

Att bli pensionär är en skattemässigt mycket lönsam affär. Från det ena året till det andra kan 

skatten på dina inkomster från företaget sjunka med avsevärda belopp. 

Vilket gör att tanken på att flytta en del av inkomsten till pensionsåren blir tilltalande. Det 

finns dock nackdelar som du måste tänka på innan du bestämmer dig. 

Bakgrund 
Från och med året du fyller 66 år får du ett högre jobbskatteavdrag, högre grundavdrag och 

framförallt lägre sociala avgifter. 

Förutsättningar 
Detta gäller inkomst av aktiv näringsverksamhet. Eller lön från ditt aktiebolag. 

Det gäller inte för utbetalda pensioner eller inkomst av passiv näringsverksamhet. 

Exempel 
Du tjänar 300 000 i ditt företag. 

Om du är 65 år betalar du cirka 150.000 kr i skatt och sociala avgifter 

Om du är 66 år betalar du cirka 80.000 kr i skatt och sociala avgifter 

Nytt exempel 
Du tjänar 600 000 i ditt företag 

Om du är 65 år betalar du cirka 370.000 kr i skatt och sociala avgifter 

Om du är 66 år betalar du cirka 240.000 kr i skatt och sociala avgifter 

Siffrorna är avrundade för att gör exemplen tydligare. 

Stor skillnad 
Som du ser i exemplen är det stor skillnad. Så om du är nära din 66-årsdag så kan det vara en 

intressant idé att flytta fram hela eller en del av inkomsten till året du fyller 66 år. 

Marginalskatten 
Att flytta inkomsten till nästa år kan dock göra att du får betala en högre marginalskatt på det 

flyttade beloppet. 

Vilket kan försämra affären. 

Räkna först 
Du kan använda Skatteverkets utmärkta skatteuträknings-program för att testa olika alternativ. 

Fyll i 1946 som födelseår för att se hur mycket skatt du betalar som pensionär. 

Du hittar programmet här: 

Skatteverket.se » Privat » Skatter » Betala & få tillbaka » Räkna ut din skatt 

Gör så här för att flytta inkomsten 

Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag 
Du kan använda periodiseringsfonden eller expansionsfonden för att skjuta upp beskattningen 

av hela eller delar av vinsten. 

Periodiseringsfonden 
Med periodiseringsfonden kan du flytta beskattningen av 30 procent av vinsten framåt i tiden. 

Allt du behöver göra är att fylla i en ruta i deklarationen. 

Expansionsfonden 
Expansionsfonden är aningen komplicerad men något förenklat kan man säga att ju mer 

pengar du har kvar i företaget desto mer kan du sätta av till expansionsfonden. 

Om du har tillräckligt mycket pengar kvar kan du sätta av hela årets vinst till 

expansionsfonden.  

Aktiebolag 
Du kan i många fall själv välja hur mycket du tar ut i lön och under vilket år. Dock kan 

likviditetsproblem uppstå. 

Yngre pensionärer 
Du kan som bekant börja ta ut din pension när du fyller 61 år. 

Om du under hela året tagit ut hel ålderspension och hel premiepension från det allmänna 

pensionssystemet så behöver du bara betala 10,21 procent i sociala avgifter. 

Samma sak gäller om du under någon del av året haft hel sjukersättning eller hel 

aktivitetsersättning.  



OBS. Nackdelar med att flytta inkomsten 

Lägre sjukpenning 
Om du flyttar årets inkomster till nästa år så innebär det med stor sannolikhet att du får sänkt 

sjukpenninggrundande inkomst. Du kommer med andra ord att få mindre pengar om du blir 

sjuk. 

Du får maximal sjukpenning vid en inkomst på 330 000 kr.  

Inkomster därutöver påverkar inte din sjukpenning, så du kan flytta dem utan problem. 

Lägre pensionsgrundande inkomst 
Att flytta årets inkomster till nästa år kommer med stor sannolikt också att sänka årets 

pensionsgrundande inkomst. Vilket ger dig lägre pension. 

Att exakt beräkna hur mycket lägre pensionen blir är mycket komplicerat. Din pension 

påverkas av bland annat av medellivslängden i Sverige, utveckling av samhällsekonomin, om 

du är man eller kvinna och när du väljer att pensionera dig. 

Väldigt förenklat exempel 
Ett år med maximal pensionsgrundande inkomst ger dig cirka 300 – 400 kr i månaden i 

ytterligare pension. Om du går i pension vid 65 års ålder. 

Detta är långt ifrån en exakt beräkning. Den är bara till för att visa vilken storleksordning det 

handlar om. 

Du får maximal pensionsgrundande inkomst vid 440 600 kr. 

Inkomster därutöver påverkar inte din sjukpenning, så du kan flytta dem utan problem. 

Lägre taxerad inkomst 
Om du har tänkt söka lån, hyra lägenhet eller handla på kredit så kan en lägre taxerad inkomst 

ge dig problem. 

Inget för ynglingar 
Ju längre du har kvar till din pension desto osäkrare bli den här kalkylen. 

Skatteregler kan ändras mycket snabbt. Om några kanske det här är en usel affär. 

 


