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Kobeks nyhetsbrev ”Rabatt hos Skatteverket”  2014-02-19 

Hej! 

Det är inte alltid du behöver betala fulla avgifter och skatter. Det här är några fall där 

Skatteverket lämnar rabatter under inkomståret 2014. 

Arbetsgivaravgifter 

Om du tänker anställa så är vissa personer billigare än andra. Normalt sett så är 

arbetsgivaravgiften 31,42 procent. Men för nedanstående grupper är det billigare. 

Om du har ett aktiebolag som du tar ut lön från, så gäller de lägre avgifterna dig också om du 

passar in i någon av grupperna. 

Har du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så betalar du istället egenavgifter på 

din egen inkomst. Läs längre ned om rabatter på egenavgifter. 

Anställda födda 1937 eller tidigare 

Du behöver inte betala några arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1937 eller 

tidigare. Och ingen löneskatt heller. 

Noll procent i avgifter helt enkelt. 

Anställda födda 1938-1948 

För de något yngre seniorerna födda 1938-1948 betalar du bara 10,21 procent i 

arbetsgivaravgift. 

Anställda födda 1988 eller senare 

För anställda som är födda 1988 eller betalar du bara 15,49 procent i arbetsgivaravgift 

 

Egenavgifter 

När du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så betalar du som du säkert 

märkt egenavgifter på vinsten. 

Egenavgifterna är 28,97 procent. 

Rabatter 

I vissa fall kan du slippa ännu billigare undan: 

Du är född 1937 eller tidigare 

Grattis, du behöver inte betala ett öre i egenavgifter. Och ingen löneskatt heller nu för tiden. 

Noll procent är det som gäller från och med 2008. 
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Du är född 1938-1948 

Du betalar bara 10,21 procent i egenavgifter. 

Pensionärer födda 1949 eller senare 

Normalt sett betalar du fulla egenavgifter, men om du under hela året tagit ut hel ålders- och 

premiepension från det statliga pensionssystemet så behöver du bara betala 10,21 procent i 

egenavgifter. 

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

aktivitetsersättning. Då betalar du också bara 10,21 procent. 

Du är under 26 år 

Om du vid årets ingång inte fyllt 26 år så betalar du bara  

14,89 procent i egenavgifter. 

Karensdagar 

Procentsatserna ovan gäller om du har 7 karensdagar hos Försäkringskassan. 

Om du har valt att ha 1 karensdag så kan du lägga till 0,54 procentenheter. 

Har du fler än 7 karensdagar så sjunker egenavgifterna något. Men minskningen är så liten att 

det blir en mycket dålig affär. Välj aldrig något annat än 1 eller 7 karensdagar. 

Inkomster över 333.000 kronor 

På inkomster över 333.00 kronor betalar du de vanliga egenavgifterna oavsett hur många 

karensdagar du valt. 

333.000 kronor är 7,5 prisbasbelopp år 2014. 

 

Ytterligare en rabatt 

Riksdagen har nyligen bestämt egenavgifterna ska sänkas med 7,5 procentenheter för dig som 

är 26 till 64 år. 

Du måste ha tjänat minst 40 000 kr 

För att få sänkningen måste du ha en inkomst av aktiv näringsverksamhet på minst 40 000 kr. 

Och sänkningen gäller bara för inkomster upp till 200 000 kr. 

Avdraget får inte medföra att egenavgifterna blir lägre än ålderspensionsavgiften. 

Kan bli 15 000 kr mer till dig  

Fem procentenheters sänkning av egenavgifterna innebär  

15 000 kr mer till dig vid en inkomst på 200 000 kr om året. 
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Bara 26 till 64-åringar 

Du ska ha fyllt 26 men inte 65 år vid beskattningsåret början för att få den här 

skattesänkningen. 

Passiv näringsverksamhet 

Om du bedriver en passiv näringsverksamhet så gäller inte ovanstående. 

Då ska du betala 24,26 procent i egenavgifter oavsett när du är född. 

 


