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Kobeks nyhetsbrev ” Höjda och sänkta skatter ” 

2014-10-20 

Hej! 

Vår nya finansminister Magdalena Andersson har nyligen lagt fram ett förslag till höstbudget. 

Det blev en blandning av höjda och sänkta skatter. Mest höjda faktiskt. 

Höjda sociala avgifter för ungdomar 

Ungdomar under 26 år betalar i dag bara 14,89 procent i egenavgifter. Arbetsgivaravgiften är 

15,49 procent. 

Syftet med de låga avgifterna var att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Den idén är 

nu skrotad. 

De sociala avgifterna kommer att höjas till normal nivå. Vilket innebär 31,42 procent i 

arbetsgivaravgift och 28,97 i egenavgifter. 

För att inte skapa allt för stora problem kommer höjningen att ske i två steg under år 2015 och 

år 2016. 

Höjda sociala avgifter för pensionärer 

Den som är född 1937 eller tidigare betalar idag inga sociala avgifter alls. Nu är det slut på de 

glada dagarna. 

Regeringen vill inför en särskild löneskatt på 8,5 procent. 

Den gäller oavsett om du är anställd eller egen företagare. 

Om du är född 1938 eller senare och fyller minst 66 år under året så betalar du bara 10,21 

procent i sociala avgifter. 

Om budgetförslaget går igenom kommer du också att få de sociala avgifterna höjda med 8,5 

procentenheter. 

Så nästa år blir dina sociala avgifter 18,71 procent. Det gäller för egna företagare som för 

anställda.  

Sänkt skatt för pensionärer 

Som ett mindre plåster på såren kommer pensionärer med pensioner under 20.000 kr i 

månaden att få ett par hundralappar i månaden i sänkt skatt 

Minskat avdrag för privat pensionssparande 

Nu kan du dra av 12.000 kr i privat pensionssparande. Nästa år kommer avdraget att sänkas 

till 1.800 kr. 

Så det är verkligen dags att se över ditt privat pensionssparande. Att köpa 

pensionsförsäkringar utan få avdrag för kostnaden är en sällsynt dålig affär.  
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Det innebär helt enkelt att du får betala skatt på pengarna två gånger.  

Pensionssparande i företaget ändras inte. 

I företaget kan du fortfarande pensionsspara avdragsgillt för upp till 35 procent av vinsten i 

enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. 

I aktiebolag är det 35 procent av din lön som gäller. 

Höjd skatt över 50.000 kr i månaden 

Om du tjänar mer än 50.000 kr i månaden kommer du att få höjd skatt. Det sker genom att 

jobbskatteavdraget minskas. 

Om du tjänar 50.000 kr i månaden blir höjningen ca 250 kr i månaden. 

Tjänar du 75.000 kr i månaden blir det ca 750 kr i höjd skatt. 


