Ta ut rätt lön år 2021 och 2020

Har du möjlighet att själv styra storleken på din lön och din inkomst?
Då finns det ett antal inkomstnivåer som är viktiga att känna till.
Det rör sig dels om brytpunkter för statlig skatt men också om inkomstnivå för
max pensionsgrundande- och sjukpenninggrundande inkomst samt rätt inkomst
för att aktualisera lönesummeregeln vid kapitalbeskattad utdelning i fåmansföretag.
I tabellen nedan ser du några viktiga inkomstnivåer år 2021 samt 2020:
Inkomstnivå

2021

2020

Skattefri årsinkomst
(Lägre årsinkomst ger ej pensionsrätt )

20 135

20 008

Max sjukpenning (SGI)
(Max SGI är 8,0 pbb )

380 800

378 400

Max Föräldrapenning (FPI)

476 000

Ingen statlig skatt (Brytpunkt)
(Pensionärer)

537 200
(596 800)

523 200
3)
(575 500)

550 374

539 076

Max pensionsrätt (PGI)
(8,07 inkomstbasbelopp)

473 000

Statlig skatt 20 %
(Övre brytpunkt med värnskatt,
5 % extra statlig skatt)

Övre brytpunkt
är borttagen från
1 januari år 2020

Lägsta spärrlön fåab (utdelning)
Ger lönebaserat utrymme på:
(Gäller ägarlön utan anställda) *)

430 737
215 368

421 895
210 947

183 700

177 100

Prisbasbeloppet (pbb)
Inkomstbasbeloppet (ibb)

47 600
68 200

47 300
66 800

Allmän pensionsavgift, PGI-lön (max)
Allmän pensionsavgift, brytpunktslön
(Årsavsättning till allmän pension)

38 500
37 600

37 700
36 600

Schablonbelopp fåab (utdelning)
(2,75 inkomstbasbelopp)

1)

2)

4)

Övre brytpunkt
är borttagen från
1 januari år 2020
5)

Kommentar:
A) Jobbskatteavdrag innebär att vid beräkning av a-skatt på utbetalda löner
drar arbetsgivaren inte lika stor procentuell summa i skatteavdrag som förr.
Riksdagen har historiskt totalt sju gånger beslutat om jobbskatteavdragen där
senaste beslutade skattesänkningen gäller främst pensionärer fr o m år 2020.
Exakt skatteavdrag på lön fås endast genom att använda en aktuell skattetabell –
enbart procentavdrag skall ej göras på lön av den som är s.k. huvudarbetsgivare.
B) Tjänstepension (ITP1) har 4,5% avsättning på lön upp till 42 625 kr/månad
(41 750:-/månad). Lön därutöver ger 30% avsättning till tjänstepension ITP1.
C) Inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst (PGI) innebär att årsinkomst
över detta belopp inte ger mer pension från det allmänna pensionssystemet.
Genomsnittlig bruttolön per månad 2021 (2020 års lön inom parantes):
1)
31 734: (31 534: -)
2)
39 667: (39 417: -)
3)
44 770: (43 600: -)
4)
45 865: (44 923: -)
5)
35 895: (35 158: -)*) Fler löneberäkningssätt med spärregler finns.

