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Kobeks nyhetsbrev ”Ta ut rätt lön, förbered utdelning”   

2013-12-20 

Hej!  

Som vi tidigare har rapporterat kommer reglerna för skattebillig utdelning att bli bättre efter 

nyår.  

Och det är framför allt den så kallade löneregeln som kommer att förbättras. Och den kommer 

att bli dubbelt så bra för de flesta. Och därför kommer den också att ge högre utdelning än 

schablonregeln för de flesta. 

Du kan läsa mer om de nya reglerna här: 

http://www.avdrag.se/nya_regler_utdelning.html 
 

Förbered nu - ta ut rätt lön 

För att du ska kunna ta utdelning enligt löneregeln måste du eller en närstående komma upp i 

en viss lön under år 2013. 

Så här mycket måste ni ta ut i lön 

Om bolagets lönesumma inklusive din egen lön är 4.528.000 kr eller mer måste du eller någon 

närstående ta ut minst 566.000 kr i lön under år 2013. 

Om bolagets lönesumma inklusive din egen lön är mindre än 4.528.000 kr så gäller en annan 

regel. 

Du eller en närstående måste ta ut minst 339 600 kr plus 5 procent av bolagets lönesumma 

inklusive din egen lön. 

Exempel 

Bolaget betalar ut 1.000.000 kr i löner. 5 procent av det är 50.000 kr.  

Du eller en närstående måste ta ut minst 339.600 + 50.000 Vilket blir 389.600 kr. 

 

Flera delägare som inte är släkt 

Om ni är flera delägare som inte är närstående så gäller ovanstående lönekrav för var och en 

av er. 

 

https://webmail.servage.com/OWA/redir.aspx?C=UREXn82sW0q9DVobMYgC1LWLeQv60NAI1pNVqD6-wIlXZZmO3obbw58GmhxqTsOooLd1TPf_YJg.&URL=http%3a%2f%2fwww.avdrag.se%2fnya_regler_utdelning.html
https://webmail.servage.com/OWA/redir.aspx?C=UREXn82sW0q9DVobMYgC1LWLeQv60NAI1pNVqD6-wIlXZZmO3obbw58GmhxqTsOooLd1TPf_YJg.&URL=http%3a%2f%2fwww.avdrag.se%2fnya_regler_utdelning.html
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Förmåner räknas inte som lön 

Beloppen ovan avser i pengar utbetalda löner. Förmåner räknas inte med. 

Ett enklare sätt att räkna 

Problemet med beräkningen ovan är att du måste känna till lönesumman inklusive din egen 

lön innan du vet hur mycket du ska ta ut i lön. 

Så du kan räkna så här istället, för att få fram hur mycket du måste ta ut i lön: 

Ta 339.600 plus 5 procent av lönesumman utom din lön och dela allt med 0,95.  

Svaret blir din minsta möjliga lön för att kunna ta utdelning enligt löneregeln. 

Exempel 

Lönesumma utom din lön är 500.000 kr. 5 procent av det är 25.000 kr. Du måste ta ut: 

(339.600 + 25.000) delat med 0,95 = 383.789 kronor 

Enmansbolag utan anställda 

Om du är ensam ägare till ditt bolag och inte har några andra anställda så måste du ta ut minst 

357.474 kr i lön under år 2013 för att kunna ta utdelning enligt löneregeln. 

Du kan i så fall ta ut 178.000 kr enligt löneregeln plus ytterligare ca 5.000 kr enligt 

ränteregeln om du har ett aktiekapital på 50.000 kr. Totalt ca 183.000 kr. 

Om du istället väljer schablonregeln kan du ta ut 155.650 kr. 

Du måste äga minst 4 procent av bolaget 

För att kunna använda löneregeln måste du äga minst 4 procent av bolaget. Och aktierna 

måste vara i din ägo senast den 31 december 2013. 

Detta är en ny regel för i år. 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 


