Rådgivning till medarbetare

Förbättra din pension
genom löneväxling

Extra ”bonus” när du löneväxlar
Löneväxling innebär att du väljer att avstå viss
del av din lön mot ökade pensionsförmåner.
Eller, att du minskar ditt konsumtionsutrymme
idag för att få en bättre pension i framtiden.
Din arbetsgivare betalar lägre skatt när du
löneväxlar jämfört med när du tar ut lön.
Skillnaden är nästan 6 procent och den läggs
till ditt löneväxlingssparande. Om du exempelvis löneväxlar 3 000 kronor per månad
placeras 3 174 kronor per månad i din pensionsförsäkring.

Vem kan löneväxla?
Du som har en inkomst som efter löneväxling
överstiger 42 100 kronor per månad kan löneväxla. Om din inkomst är lägre påverkas den
allmänna pensionen.
Varför ska jag löneväxla?
• Du vill förstärka din pension och själv
kunna påverka din situation i samband
med pensioneringen. Kanske vill du gå i
pension tidigare eller tycker att det vore bra
att förstärka din övriga pension. Du kan ta
ut pensionen när du vill från 55 års ålder.
• Möjligheten att pensionsspara privat
med avdragsrätt upphörde vid årsskiftet
2015/2016.
• Att spara i pensionsförsäkring är ett skattegynnat sparande.
• Om marginalskatten är lägre när du tar ut
pensionen, blir det en ”skattevinst”.
Hur går det till?
• Tillsammans med din rådgivare hos
Max Matthiessen kommer ni överens om att
du vill löneväxla ett visst belopp.
• Du skriver under ett avtal som
Max Matthiessen skickar till din arbetsgivare. Arbetsgivaren gör sedan ett bruttolöneavdrag och betalar in till din pensionsförsäkring.
• Tillsammans med din rådgivare går ni
också igenom om det är andra förmåner
som påverkas av löneväxlingen, exempelvis
sjukförsäkring eller semestertillägg.

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring,
förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.
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Utnyttja möjligheten att löneväxla. Det är
ett av de bästa sätten att förbättra din
framtida pension.

