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Pension

    

Vissa tar emot det med nöje, andra med bävan och
så finns det några som inte öppnar alls. I mitten av
januari är det dags igen. Vi pratar om en gemensam
bekant - ett färgstarkt orange kuvert.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett årsbesked som visar hur mycket du

hittills tjänat ihop till din allmänna pension. Det är viktigt att komma ihåg att det

endast är inkomstpension och premiepension som syns i det orangefärgade

kuvertet. För att få en helhetsbild av din framtida pension kan du logga in på

pensionsportalen www.minpension.se som är ett samarbete mellan staten och

pensionsbolagen. Där kan du få fram en samlad prognos av ditt

pensionssparande, det vill säga den allmänna pensionen tillsammans med

eventuell tjänstepension och privat pensionssparande. Det finns tyvärr en risk

att du inte blir nöjd med prognosen - det positiva är att det går att påverka.

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda. Det är därför

extra viktigt att du som driver företag ser över alternativen och gör egna val.

Tidsbrist, de krångliga pensionsreglerna och det mänskliga dilemmat att

pensionsåldern ständigt känns avlägsen, gör att många företagare drar sig för att

ta tag i pensionsfrågan.

 

– Ett bra tankesätt för småföretagare är att dela upp året i 13 månader istället

för 12. Det du vanligtvis tjänar i lön ska den 13:e månaden helt enkelt betala

det som rör ditt försäkringsskydd som t.ex. tjänstepension samt sjuk- och

livförsäkring. Det ger ett bra grundskydd för din framtida pension eller om du till

exempel skulle bli långvarigt sjuk, säger Fredrik Ohlin, chef bankmarknad på

Danica Pension.

 

Avdragsrätten minskas men inte behovet av att spara till din pension

Det är nya regler gällande avdragsrätt för pensionssparande. Avdraget på 12 000

kronor per år har minskats och slopas helt från och med 2016 men du vet väl att

du som företagare kan sätta av 35 % av din lön till en avdragsgill tjänstepension.

Motsvarande möjligheter finns också om du är enskild näringsidkare. Maximalt

belopp du får dra av är 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 445 000 kronor (2015).

En viktig aspekt som många inte vet om, är att om du som enskild näringsidkare

gör avdrag för pensionssparande så sänker du den inkomst som den allmänna

pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Undvik att göra avdrag

för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är

lägre än 36 942 kronor (2015). Då maximerar du din allmänna pension och hamnar

under brytpunkten för statlig skatt, tipsar Pensionsmyndigheten.

Allmän pension, premiepension, avdragsrätt, tjänstepension, avtalspension,

investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Pensionsdjungeln är snårig och vi vill

hjälpa dig att reda ut begreppen. För att trygga din framtid är det viktigaste inte

vad du har sparat hittills utan att du verkligen tar tag i pensionsfrågan. Boka ett

möte redan idag! En pensionsgenomgång tar cirka 60 minuter och du kommer få

igen det många gånger om - ett litet steg idag gör stor skillnad i framtiden.

     

"Som företagare får du inte tjänstepension som
de flesta anställda. Det är därför extra viktigt
att du som driver företag ser över alternativen
och gör egna val" säger Fredrik Ohlin, chef
bankmarknad på Danica Pension.

 

Skräckblandad förtjusning att ta tag i
pensionsfrågan

Kontakta oss på Direktkontoret Företag  0752-48 49 30
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