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Har du en dröm om att när 
 pensionen närmar sig flytta till 
varmare breddgrader? Beskatt-
ning av pensionsinkomster ser 
olika ut i olika länder, och den 
som har möjlighet till en flytt 
kan tjäna på att ta ut pensionen 
utomlands. 

I dag bor 138 000 pensionärer som 
lyfter svensk allmän pension i 
 något annat land än Sverige, 
 enligt Pensionsmyndigheten. 
Flest bor i Finland, men 6 000 har 
exempelvis bosatt sig i Spanien, 
5 000 bor i Grekland och strax 
över 3 000 bor i Frankrike. Ett 
 tusental lever i Thailand. 

Ett pensionärsliv i ett varmt 
land ger inte bara sol och värme 
– i vissa länder finns det dess
utom privatekonomiska fördelar 
att bosätta sig i. Pensionsinkoms
ter för personer bosatta utom
lands beskattas i Sverige, under 
vissa förutsättningar, med en sär
skilt inkomstskatt. Denna ligger 
i dag på 20 procent, vilket är en 
lägre skattesats än andra svenska 
skatter. 

Men kraven för att få denna skatte
sats är hårda. Skatteverket ska 
anse att man inte längre har en 

”väsentlig” anknytning till Sverige 
– man måste alltså helt ha klippt 
banden. 

För att anses ha gjort det räcker 
det inte bara med att bo i ett 
 annat land än Sverige. Du måste 
sälja bostaden, köpa en ny per
manent bostad i det nya landet 
och ta med dig din partner och 
eventuella barn under 18 år. 
 Enligt reglerna får den som klippt 
banden inte heller vistas i Sverige 
i mer än sex månader per år. 

I avtalet mellan Sverige och det 
andra landet kan det dock också 
stå att alla eller några inkomster 
inte ska beskattas i Sverige, utan i 
det nya landet. Så länge Sverige 
har dubbelbeskattningsavtal 
med det andra landet behöver du 
aldrig vara orolig för att dina in
komster ska beskattas dubbelt. 

Länder som Frankrike, Portu
gal, Cypern och Thailand är po
pulära länder för svenska pensio

närer att bosätta sig i – och det av 
en  anledning. De har dubbelbe
skattningsavtal med Sverige och 
dessutom har samtliga en lägre 
skattesats på pensionsinkomster 
än Sverige.

Göran Andersson är grundare 
av företaget Sparsam Skatt, som 
ger rådgivning till dem som fun
derar på ett pensionärsliv utan
för Sverige.

– Påbörja planeringen i god 
tid. Sätt dig in ordentligt i regel
verket och se till att du omfattas 
av sjukvård, råder han.

Göran Andersson har för SvD 
 Näringslivs räkning tagit fram ett 
exempel på ett gift pensionärspar 
som väljer att bosätta sig i Portu
gal. Makarna har vardera 17 000 
kronor var i inkomstpension och 
tjänstepension från privat sektor 
på 10 000 kronor i månaden. 

Eftersom tjänstepension från 
privat sektor inte beskattas alls i 
Portugal innebär det att makarna 
bara betalar en gemensam årlig 
skatt på 67 925 kronor. Hade de 
levt i Sverige hade den gemen
samma skatten uppgått till 
203 544 kronor.

FRIDA ANDERSSON
frida.andersson@svd.se
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5 jan 7 jan 8 jan

Aerocrine 1,9 291,8
PA Resources 2,7 138,9
Mycronic 30,4 22,6
CTT Systems 34,8 21,7
Geveko B 3,2 19,9
Rottneros 4,4 16,8
Multi-Q 1,1 15,9
Semafo 23,3 15,8
Boule Diagn. 61,8 13,3
Karo Bio 0,7 13,1
Sensys 0,9 13
Doro 43,4 11,9
Black Earth F. 3,2 11
Vitrolife 183,5 10,5
Bure 39,6 10,3

Blackpearl 6,3 -14,8
Image Systems 3,6 -14,3
Anoto Group 0,4 -11,5
Sweco A 101 -11,4
EnQuest 3,9 -11
Seamless 10,3 -10
BE Group 5 -10
Poolia 10 -9,9
Eniro 6,6 -8,6
SSAB A 42,1 -7,7
Endomines 0,5 -7
Africa Oil 15,9 -6,7
Millicom SDB 545 -6,4
Arise 16 -6,4
Lundin Petrol. 105,2 -6,4

8,06
+16 öre+5 öre

Euro Dollar

9,54
Pund

+9 öre

$€ £ 12,23

OMX Stockholm -0,69 470,32 -0,89 -0,49 -0,75
OMXS30 -0,84 1444,46 -1,37 -1,60 -1,37
OMX Nordic 40 -0,71 1369,49 -1,02 -3,52 -1,04
Detaljhandel -0,52 1537,85 -0,69 1,76 -0,23
Fastigheter -0,40 1647,87 1,69 5,60 2,55
Ekonomi -1,10 1579,14 -3,03 -3,19 -2,84
Industri -0,36 1200,63 0,03 1,19 -0,01
Konsumenttjänster -0,55 1472,86 -0,78 1,53 -0,30
Konsumentvaror -0,67 1480,57 0,53 0,42 0,14
Media -1,14 521,99 -4,82 -5,30 -6,04
Olja och gas -2,40 735,10 -5,99 1,73 -5,99
Råvaror 0,25 1135,38 0,06 1,60 0,96
Sjukvård 0,41 1440,51 1,82 2,26 2,18
Teknik -0,44 1100,39 2,68 3,65 3,02
Telekom -1,60 1020,41 -0,98 -5,34 -1,09

Marginalen Bank Högräntekonto 12 mån min 50 00 1,75
Nordax Finans Sparkonto Xtra minst 100000 IG 1,65
Amfa Bank Sparkonto  IG 1,60
HoistSpar Sparkonto Flex Max 1 milj IG 1,60
Santander Bank Buffertkonto BankID IG 1,55
TF Bank Sparkonto Plus Max 1 milj. IG 1,55
Nordax Finans Kapitalkonto Max 900 000 IG 1,50
Marginalen Bank Lönekonto från 1:a kr. IG 1,50
Resurs Bank KapitalPlus  IG 1,50
Landshypotek Bank Sparkonto Trygg Internet IG 1,50
AK Spar Sparkonto från 1:a kr. IG 1,45
SevenDay Finans Sparkonto max 1 milj IG 1,45
Avida Finans  AvidaSpar max 900 000 IG 1,40
Lantmännen e-Kapitalkonto Internetportal I 1,40
Collector  Sparkonto min 500 IG 1,40
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BlackRock W.Gold 10,94
Tundra Fond Vietnam 9,2
East Capita Turkiet 9,2

BlackRock W.Gold 10,36
Tundra Fond Vietnam 9,2
East Capita Turkiet 9,2

Flytt utomlands kan 
dryga ut pensionen

AFFÄRSGUIDEN

` SvD BÖRSFORUM

”Stabil tillväxt inom 
tjänstesektorn”
Fler branscher har ökat sin produktion, konstate-
rar Almegas chefekonom Lena Hagman om In-
köpschefsindex på

borsforum.svd.se  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

FRANKRIKE

– Passar den som har en 
låg eller medelhög pen
sion med  tanke på 

skatte uttaget, konstaterar Göran 
Andersson på Sparsam Skatt.

På årsinkomster upp till cirka 
90 000 kronor tas ingen skatt ut 
alls och på inkomster därutöver 
upp till 250 000 kronor är skatte
satsen 14 procent. 

För höginkomsttagaren är lan
det lite sämre då inkomster som 
överstiger 675 000 kronor beskat
tas med skattesatser på över 40 
procent. Dessutom tas både för
mögenhetsskatt och arvsskatt ut.

PORTUGAL

– Att bo här passar den 
som får en bra tjänste
pension från privat sek

tor, säger Göran Andersson.
I Portugal beskattas inte alls 

denna typ av inkomster. Allmän 
pension och privat pension be
skattas med 20 procent. Arvskatt 
tas ut med 10 procent i vissa fall. 
Landet saknar förmögenhetsskatt.

SPANIEN

Ett pensionärsliv i Spa
nien passar den som får 
en medelhög pension. 

Landet har en progressiv skatte
skala på cirka 25–56 procent, 
men pensionärer har rätt till 
grundavdrag på upp till cirka 
50 000 kronor. 

– Förmögenhetsskatten har 
återinförts och även arv beskat
tas förhållandevis högt, säger 
 Göran Andersson.

THAILAND

– Nästan oavsett inkomst 
ger din pension dig stark 
köpkraft här, säger Göran 

Andersson.
Svensk pension beskattas med 

särskilt inkomstskatt på 20 pro
cent i Sverige, vid pensionering i 
Thailand. Även en thailändsk skatt 

som sträcker sig upp till 35 procent 
får tas ut. Men den kan, enligt 
 Göran Andersson, und vikas.

– Om den svenska inkomsten 
inte tas in till Thailand under 
samma kalenderår som den 
 utbetalas får inte Thailand ta ut 
någon skatt, säger han.

MALTA

Mest fördelaktigt för 
pensionärer med hög 
tjänstepension eller pri

vat pension att bosätta sig i. Man 
kan ansöka om att få så kallad 
Malta Retirement Status, då är 
skattesatsen bara 15 procent. 
 Annars är skatten oftast  högre.

– Skatten på den allmänna pen
sionen och eventuell tjänste
pension från offentlig sektor tas ut 
i Sverige, säger Göran Andersson.

Ingen förmögenhets eller 
arvsskatt.

Att tänka på
Den som vill påbörja ett liv som 
pensionär utomlands måste 
 anmäla flytt till Pensionsmyndig-
heten och varje år skicka ett 
 levnadsintyg till myndigheten, för 
att fortsätta få ut svensk pension. 
Bosätter man sig utanför EU har 
man inte rätt till svensk garanti-
pension. FRIDA ANDERSSON

Så ser skatten  
på pension ut 
i följande länder:

138 000
tusen personer lyfter i dag svensk 
 allmän pension utomlands.

Strandliv på Costa del Sol är populärt.
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Alltid färska siffror på SvD Näringslivs börssajt 
bors.nliv.se
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