Pension för företagare
Var och en ansvarar i stort för sin egen pension. Detta gäller inte minst
alla företagare som inte kan falla tillbaka på en tjänstepension såsom
många anställda kan göra. LRF kommer här att kortfattat gå igenom
pensionssystemet ur en företagares synvinkel och gå igenom dels det
statliga pensionssystemet men även vilka möjligheter som finns till
pensionsavsättningar inom företaget samt privat. Genomgången är på
inget sätt heltäckande utan syftar snarare till att påvisa olika alternativ som en företagare bör överväga för att få en bra pension.

Det svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet är uppdelat i olika delar och brukar normalt beskrivas som en
pyramid där basen är den statliga allmänna pensionen inklusive premiepension, mitten utgörs
av tjänstepension som betalas av arbetsgivaren och toppen på pyramiden består av privat pensionssparande. För en företagare, som normalt inte omfattas av tjänstepension, kan denna del
ersättas med vad som kan kallas för företagarpension.

Bildkälla: Pensionsmyndigheten

Allmän pension
Den statliga pensionen beräknas på årsinkomsten. Inkomsten kan antingen vara lön från extern arbetsgivare, lön från eget företag, eller överskott av aktiv näringsverksamhet från enskild
näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag. Notera att överskott av passiv näringsverksamhet inte ger statlig allmän pension.
Av den skattepliktiga årsinkomsten avsätts 18,5 procent till den statliga pensionen. 16 procent
går till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension. Det finns ett tak vilket gör att inkomster över ett visst belopp inte är pensionsgrundande. Taket går vid 7,5 inkomstbasbelopp,
vilket år 2020 betyder att enbart skattepliktiga årsinkomster upp till 501 000 kr är pensionsgrundande. Inkomstpensionen kan beskrivas som en pensionsrätt som svenska staten utlovar.
Det är alltså inte några pengar som fysiskt sätts av utan framtida utbetalningar är beroende av
statens framtida skatteintäkter. Premiepensionen är däremot pengar som sätts av på ett konto
och som investeras i olika tillgångar. Den enskilde har vissa möjligheter att själv bestämma hur
pengarna ska placeras. Görs inget eget val placerar svenska staten pengarna åt dig. Premiepensionen investeras i fonder som innehåller till exempel börsaktier, valutor, fastigheter, obligationer, råvaror med mera.

Företagarpension
Som företagare omfattas du normalt inte av kollektivavtal och har därmed ingen tjänstepension såsom anställda ofta har. Dock har du som företagare goda möjligheter att via företaget
sätta av pengar i olika pensionslösningar. Anställda i privat sektor erhåller ofta 4,5 procent av
lönen i tjänstepensionsavsättning upp till ett belopp om 7,5 inkomstbasbelopp (501 000 kr för
2020). För lön över 7,5 inkomstbasbelopp erhålls ofta 30 procent i tjänstepension. Beroende
på kollektivavtal räknas det ibland på årsbasis och ibland på månadsbasis. Även ålder kan i
vissa fall spela roll.
Som företagare bör du därför sätta av 4,5 procent av årsinkomsten upp till 501 000 kr (belopp
2020) och 30 procent av inkomsten över 501 000 kr för att erhålla en pension i samma nivå
som om du istället vore anställd och omfattades av kollektivavtal.
Den som äger ett aktiebolag eller bedriver aktiv näringsverksamhet har möjlighet att göra
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avsättningar till pensionsförsäkringar. Beloppen som sätts av är avdragsgilla i företaget och
beskattas sedan som inkomst av tjänst av dig som privatperson när pensionen betalas ut. Företaget ska även betala sociala avgifter för pensionsavsättningen. Skatten som företaget betalar
uppgår till 24,26 procent (avser år 2020). Även denna skatt är avdragsgill i företaget.
De flesta banker och försäkringsbolag erbjuder företagare dessa pensionslösningar.
Du som driver verksamheten i ett aktiebolag har möjligt att, med avdragsrätt, sätta av upp till
35 procent av din lön i pensionsavsättning. Det är möjligt att sätta av högre belopp än så, men
överskridande belopp är inte avdragsgillt för företaget varför det bör undvikas.
Du som driver din verksamhet i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har möjlighet att sätta av upp till 35 procent av ditt överskott i pensionsavsättning. Det är möjligt att sätta
av högre belopp än så, men överskridande belopp är inte avdragsgilla för företaget varför det
bör undvikas. En avsättning i dessa företagsformer minskar överskottet av verksamheten vilket i
sin tur minskar den statliga allmänna pensionen som grundas just på överskottet. Möjligheten
att göra avdragsgilla pensionsavsättningar i dessa företagsformer, alltså enskild näringsverksamhet; handelsbolag samt kommanditbolag, gäller enbart de som driver aktiv näringsverksamhet.
Den som bedriver passiv näringsverksamhet kan inte göra avdragsgilla pensionsavsättningar.
Pensionspengarna placeras i samtliga fall i olika tillgångar såsom börsaktier, valutor, fastigheter, obligationer, råvaror med mera.

Eget sparande
Toppen av pensionspyramiden är privat pensionssparande. Förr var det möjligt att göra avdragsgilla avsättningar till privat pension, sedan några år tillbaka är denna möjlighet begränsad till den som har löneinkomster men som inte har rätt till tjänstepension. En deltidslantbrukare som även lönearbetar med tjänstepension har alltså ingen möjlighet till avdragsgillt privat
pensionssparande, medan en deltidslantbrukare som även lönearbetar utan rätt till tjänstepension har möjlighet till avdragsgillt privat pensionssparande.
Avdragsgillt pensionssparande
Den som uppfyller förutsättningarna för avdragsgillt privat pensionssparande har möjlighet att
få avdrag i den privata inkomstdeklarationen med upp till 35 procent av erhållen lön till privat
pensionssparande. Banker och försäkringsbolag erbjuder pensionssparande av detta slag.
Sparande med beskattade pengar
Det finns flera olika sätt att pensionsspara privat. De vanligaste alternativen är ISK, kapitalförsäkring samt depåkonto. Skillnaden mellan ISK och depåkonto är hur de beskattas. Ett ISK
beskattas årligen i din privata inkomstdeklaration med en schablonskatt på tillgångarnas värde.
Skatten baseras på statslåneräntan året innan. För år 2020 gäller, lite förenklat, att marknadsvärdet av samtliga tillgångar på ISK beskattas med 0,375 procent. Vid underskott av kapital kan
ett ISK i vissa fall bli helt skattefritt. En kapitalförsäkring beskattas, lite förenklat, på samma
sätt som ett ISK. Skatten betalas dock direkt i kapitalförsäkringen och tas inte upp i din privata
inkomstdeklaration. En kapitalförsäkring innehåller, såsom namnet antyder, även en försäkringsdel och omfattas ibland av diverse avgifter. Med en kapitalförsäkring är det även möjligt
att styra förmånstagare direkt i försäkringen. För ISK respektive depåkonto gäller vanliga arvsregler och testamente.
Ett depåkonto beskattas inte löpande utan där beskattas istället avkastningen när den realiseras. Utdelningar, räntor samt kapitalvinster tas upp i din privata inkomstdeklaration det år de
uppkommer och räknas som inkomst av kapital. Dessa kapitalinkomster läggs sedan samman
med eventuella andra kapitalinkomster samt kapitalutgifter och du beskattas sedan med 30
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procent på årets överskott av kapital. Vid underskott finns vissa möjligheter till avdrag.
Utifrån de olika beskattningskonsekvenserna kan sägas att ISK respektive kapitalförsäkring är
bättre, ur ett skatteperspektiv, i det fall avkastningen är hög och statslåneräntan är låg. Ett depåkonto är bättre, ur ett skatteperspektiv, ifall avkastningen är låg eller negativ samt om statslåneräntan är hög. Var gränsen går är inte helt enkelt att säga då det beror på ovan parametrar
om statslåneränta, avkastning och även tidsperspektivet.
Pensionspengarna placeras i samtliga fall i olika tillgångar såsom börsaktier, valutor, fastigheter, obligationer, råvaror med mera.
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Utdelning respektive räntefördelning
Oavsett vilken typ av bolagsform du driver din verksamhet i kan du lite förenklat välja mellan
tre olika sätt att ta ut pengar. Ovan har vi diskuterat lön/överskott samt avsättningar till pensionsförsäkringar. De tredje alternativet är kapitaluttag. I många fall kan det vara ett bra sätt att
pensionsspara ur ett skatteperspektiv.
Den som driver sin verksamhet i ett aktiebolag kan välja att ta ut delar av vinsten som utdelning. Skatten kan variera kraftigt beroende på olika omständigheter varför det är klokt att
ta råd från en skatterådgivare för att optimera utdelningen ur ett skatteperspektiv. Viktigt att
komma ihåg är att utdelning ur ett aktiebolag inte är avdragsgillt för företaget. Utdelning från
ett aktiebolag räknas som inkomst av kapital och beskattas hos dig som mottagare med mellan
20 procent och ca 60 procent skatt beroende på omständighet.
Den som driver verksamheten som enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag
kan på ett liknande sätt ta ut delar av överskottet som räntefördelning. Räntefördelning är ur
ett skatteperspektiv väldigt fördelaktigt eftersom det dessutom är avdragsgillt i företaget. Räntefördelning beskattas hos dig som inkomst av kapital med 30 procent skatt.
I båda fallen ovan gäller att dina samtliga inkomster och utgifter av kapital läggs samman. Vid
överskott beskattas det och vid underskott finns möjlighet till avdrag.
Kapitaluttag enligt ovan kan med fördel användas för privat pensionssparande innan pensioneringen samt att det även kan användas som faktiskt pension efter pensionering.
Även om kapitaluttag oftast är fördelaktigt ur ett skatteperspektiv bör det observeras att dessa
inte ger några sociala förmåner såsom lön respektive överskott av aktiv näringsverksamhet ger.
Den som fortfarande är aktiv i sitt företagande bör därför vara noga med att i vart fall delvis ta
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ut företagets överskott genom lön eller överskott av aktiv näringsverksamhet för att kvalificera
sig till sociala förmåner såsom sjukpenning, föräldrapenning samt pension.

Övrigt
Många företagare ser sitt företag som en pensionsförsäkring där de helt enkelt räknar med
att sälja företaget och använda försäljningslikviden som pensionspengar. Detta kan vara riskabelt ifall företaget på ålderns höst inte betingar ett så högt värde som ägaren hoppats på. För
lantbrukare är det dessutom ganska vanligt att företaget tas över av nästa generation och då
överlåts det sällan till marknadspris. Företagare bör ur ett riskperspektiv vara försiktiga med
att se det egna företagets framtida försäljningsvärde som pensionsförsäkring. Spara och sätt av
löpande till din pension under dina aktiva år och se en eventuell försäljningslikvid som grädde
på moset.

10 punkter att tänka på avseende din pension
•

Se över ditt pensionssparande en till två gånger per år.

•

Logga in minst en gång per år på www.minpension.se för att se din samlade pension.

•

Om ditt aktiebolag har möjlighet, använd en del av företagets överskott till
pensionsförsäkringar.

•

Om din enskilda näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag har
möjlighet, sätt av delar av överskottet i pensionsförsäkringar.

•

Använd dig av utdelning respektive räntefördelning för att skatteeffektivt ta ut kapital
ur företaget och använd sedan dessa pengar för privat pensionssparande.

•

Om du privat har möjlighet, öppna ett ISK, en kapitalförsäkring eller ett depåkonto och
sätt av pengar till pensionssparande.

•

Se över vilka avgifter du betalar. Det kan variera kraftigt mellan de olika bankerna och
försäkringsbolagen.

•

Ta hjälp av placeringsrådgivare för att välja i vilka tillgångar som dina pensionspengar
ska placeras i för att få en passande risknivå för just dig.

•

Ta hjälp av jurist för att säkerställa förmånstagare och arvtagare om du går bort.

•

Ta hjälp av jurist för att säkerställa att ditt pensionssparande är skyddat vid till exempel
skilsmässa eller konkurs.
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