


• Visste du att?
• Är pensionssparande skatteplanering?
• Spara rätt – Hitta rätt!
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Exempel: Kim, 40 år, löneuttag 40.000 kr/mån 

Ersättning utan sjukförsäkring (bara försäkringskassa) – ca 23.500 
kr/mån

Ersättning med sjukförsäkring – 43.200 kr/mån
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Utdelning: 100.000 kr
Kostnad bolag: 100.000 kr

Bolagsskatt: 22 %

Skatt på utdelning: 20 %

Kvar netto: 62.400 kr

Pensionsavsättning: 100.000 kr
Särskild löneskatt: 24,26 %
Totalkostnad: 124.260 kr
Bolagsskatt: -22 %
Kostnad bolag: 96.923 kr

Inkomstskatt: 30 %

Kvar netto: 70.000 kr







Analys
- Väl analyserade råd gör skillnad
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Juridisk information

Informationen ska endast ses som allmän information och ska inte användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller råd. 
Uppgifterna har inhämtats från olika källor och trots att Söderberg & Partners Asset Management nedlagt tillbörlig omsorg för att uppgifterna ska vara 
korrekta, kan Söderberg & Partners Asset Management inte garantera att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Söderberg & Partners Asset 
Management eller närstående juridiska eller fysiska personer, eller anställda hos någon av dem, kan vara delaktiga i eller på annat sätt ha intresse i 
handel med finansiella instrument som direkt eller indirekt omtalas eller annars åsyftas i någon av fonderna. Söderberg & Partners Asset Management 
friskriver sig från och svarar inte i något fall gentemot fondandelsägaren eller tredje man, för förlust, av vad slag det vara må, som uppkommer på grund 
av eller kan anses härröra från någon av de underliggande fonderna. Innehållet i denna presentation är skyddat av upphovsrätt och får inte utan 
Söderberg & Partners Asset Managements uttryckliga tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras för något som helst syfte.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om du är intresserad av Alternative, se aktuellt basfaktablad som finns på www.soderbergpartners.se.

http://www.soderbergpartners.se/

