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Hej!  
Det har hänt en del med skatterna de senaste åren. De har helt enkelt blivit lägre. 

Vi ska titta närmare på hur mycket det skiljer. 

Vanlig lön 
Vi antar att din kommunalskatt är 31 procent. Och att du har inkomst av arbete. 

Du tjänar 300 000 kr om åter 
År 2007 betalade du 78.000 kronor i skatt. Vilket motsvarar 26 procent. 

År 2012 betalar du 67.000 kronor i skatt. Vilket motsvarar 22,3 procent. 

Du tjänar 600 000 kr om året 
År 2007 betalade du 231.000 kronor i skatt. Vilket motsvarar 38,5 procent. 

År 2012 betalar du 196.000 kronor i skatt. Vilket motsvarar 32,7 procent. 

Inkomst av näringsverksamhet 
Vi antar att din kommunalskatt är 31 procent. Du är mellan 26-65 år och driver aktiv 

näringsverksamhet. 

Du har en vinst före schablonavdraget på 400 000 kr 
Skatt och egenavgifter blir så här: 

År 2007 betalade du 172.000 kronor i skatt och egenavgifter. Vilket motsvarar 43 procent. 

År 2012 betalar du 154.000 kronor i skatt och egenavgifter. Vilket motsvarar 38,5 procent. 

Du har en vinst före schablonavdraget på 600 000 kr 
År 2007 betalade du 292.000 kronor i skatt och egenavgifter. Vilket motsvarar 48,6 procent. 

År 2012 betalar du 258.000 kronor i skatt och egenavgifter. Vilket motsvarar 43 procent. 

Bolagsskatten 
År 2007 betalade du 28 procent i skatt på vinsten i ditt aktiebolag 

År 2012 betalar du 26.3 procent i skatt på vinsten i ditt aktiebolag 

År 2013 sänks bolagsskatten till 22 procent. 

 

 

Marginalskatten 

År 2007 
0 procent vid 0-17 000 kr 

7 procent vid 17 100-40 100 kr 

25 procent vid 40 200-109 600 kr 

32 procent vid 109 700-328 600 kr 

52 procent vid 328 700-488 600 kr 

57 procent vid 488 700- 

År 2012 
0 procent vid 0-18 6000 kr 

7 procent vid 18 700-44 000 kr 

19 procent 44 100-119 500 kr 

29 procent 119 600-346 600 kr 

32 procent 346 700-414 000 kr 

52 procent 414 100-587 200 kr 

57 procent 587 300-  

 


