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Prenumerera

Med blicken mot horisonten
Dagens seniorer är aktiva på ett helt annat sätt än
sin föräldrageneration. Enligt SCB kommer var
tionde som föds idag bli minst 100 år. Det kan
innebära 30 år som pensionär. Att planera för ett
långt liv blir allt viktigare – både gällande pension
och hälsa.
Pensionsåldern kan komma att höjas från år 2020. Det skulle innebära att man
kan gå i pension först vid 63 års ålder och har rätt att jobba till 69 års ålder. För
de flesta företagare är senare pensionsålder redan en verklighet och kan bero på
flera saker– dels på intresset att driva sin verksamhet vidare, dels att man inte
har råd att gå i pension. Många måste helt enkelt arbeta vidare så länge som
möjligt för att behålla sin ekonomiska ställning.

Pensionär – i nöd eller lust?
Statistik från SCB visar att medellivslängden ökar och beräknas bli 89 år för
kvinnor och nästan 87 år för män år 2060. Det är en ökning med fem år för
kvinnor och drygt sex år för män i jämförelse med 2015. Vi vill alla behålla en god
levnadsstandard när vi slutar arbeta, kanske resa, ha mer tid för familj och
vänner samt njuta av livets goda i största allmänhet. Men hur kan realiteten

Försäljningschef Fredrik Ohlin fra Danica Pension.

komma att se ut för landets företagare i jämförelse med de som varit anställda?
Enligt undersökningen ”Avsaknad av tjänstepension – hur mycket mer behöver
sparas för att kompensera detta”, kommer den som saknar tjänstepension få
omkring 25 % lägre pension. På Pensionsmyndigheten hemsida står det tydligt att
läsa:
”Om du har eget företag som enskild firma eller aktiebolag har du inte
tjänstepension som en vanlig anställd. För att kompensera den uteblivna
tjänstepensionen bör du spara minst 4,5 procent av din månadslön upp till 37 000
kronor (2016). Tjänar du mer än så behöver du spara mer. Skälet till det är att
avsättningen till tjänstepensionen är 30 procent på inkomster över 37 000 kronor
per månad.”
Investera i både ekonomi och hälsa
Fredrik Ohlin, försäljningschef på Danica Pension, anser att det är en god
investering att långsiktigt fokusera lika mycket på sin hälsa som sitt sparande.
Han uppmanar också till att ta del av faktiska exempel för att förstå vilken positiv
skillnad ett eget sparande kan göra och varför det är nödvändigt för dig som
driver eget företag.
”För en anställd vd med kollektivavtalad tjänstepension och 80 000 kr i
månadslön betalar arbetsgivaren in cirka 15 000 kr i tjänstepension. En anställd
med 35 000 kr i månadslön får cirka 1 600 kr i tjänstepension per månad.
Eftersom egenföretagare inte får tjänstepension och själv måste ta ansvaret att
lägga undan till sin pension, finns möjligheten att göra skatteavdrag på 35 % för
sitt privata sparande. Har man till exempel 35 000 kr i månaden i lön, kan det
egna bolaget alltså sätta av 147 000 kr per år – avdragsgillt. Den möjligheten
tycker jag absolut att man ska utnyttja.”
Tips som gör skillnad
”Det är ganska vanligt att företagare försöker konsolidera sitt bolag genom att ta
ut en låg lön men man bör komma ihåg att den sjukpenninggrundande inkomsten
baseras på vad du tar ut i lön. Mina bästa tips är därför att:
• ta ut en marknadsmässig lön
• se till att vara väl försäkrad i händelse av olycksfall eller sjukdom
• lägg undan till pensionen i ett privat sparande
• boka ett möte med en av bankens rådgivare och ta tag i pensionsfrågan
Att våga rikta blicken mot sin hälsa och pension redan nu skapar förutsättningar
för ett gott liv som senior. Det är aldrig för sent att påverka”, avslutar Fredrik
Ohlin.
Engagera dig redan idag
En pensionsgenomgång tar cirka 60 minuter – det är väl investerad tid som kan
göra stor skillnad längre fram. Kontakta oss på Danske Bank så hjälper vi dig att
överblicka möjligheterna och att skapa en pensionsplan som passar dig och ditt
företag. Du når oss enkelt på 0752-48 49 30.
Källa:
Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/
SCB Sveriges framtida befolkning.pdf
Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se
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