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Tusenlappar mer i plånboken för den som fortsätter jobba efter
65
För den som kan och orkar fortsätta jobba efter man fyllt 65 år finns det tusenlappar att
tjäna. Det är det högre jobbskatteavdraget som gör att till exempel en lärare kan få
2 300 kronor mer efter skatt varje månad om man jobbar heltid efter 65. Men även om
man jobbar deltid får man del av det högre jobbskatteavdraget. Dessutom blir
pensionen högre om man i stället går i pension vid 67 år. Det visar en ny analys gjord
av Swedbank.
Alla som arbetar och betalar skatt får ett jobbskatteavdrag, det vill säga ett extra avdrag på
sin inkomstskatt. För de som är 65 år eller äldre och som fortfarande jobbar, heltid eller deltid,
är jobbskatteavdraget större än för de under 65 år. Det gör att det finns tusenlappar att tjäna
för de som fortsätter arbeta efter 65 år.
- För en lärare med en lön på 37 000 kronor per månad skiljer det 2 300 kronor i skatt om
man är under eller över 65 år. Det finns tusenlappar att tjäna för den som jobbar efter 65 år,
även om man jobbar kvar på deltid, säger Madelén Falkenhäll, ekonom och senioranalytiker
på Swedbank.
Tusenlappar över även om man jobbar deltid efter 65
För att stimulera till ett längre arbetsliv är jobbskatteavdraget större för de som är 65 år och
äldre, det gäller även om man fortsätter jobba på deltid. Avdraget gäller på den lön man får,
pensionen man tar ut får man däremot inget jobbskatteavdrag på.
En lärare som är 64 år och tjänar 37 000 kronor per månad får ut 27 400 kronor efter skatt.
Fortsätter hen att jobba heltid efter 65 år blir det i stället 29 700 kronor efter skatt, alltså 2 300
kronor mer i plånboken varje månad. Även om hen jobbar kvar på deltid finns det pengar att
tjäna.
Jobbar läraren kvar på 75 procent och tar ut allmän pension 25 procent, men sparar sin
tjänstepension till längre fram, så får hen ut 26 550 kronor efter skatt, alltså bara 850 kronor
mindre än när hen jobbade heltid fram till 65 år.
- Genom att jobba kvar på 75 procent ett par år efter 65 år behåller man i stort sett samma
inkomst efter skatt samtidigt som man kan vara ledig mer än en dag i veckan. Eftersom man
då fortsätter betala in till sin allmänna pension blir den dessutom högre när man är 67 än den
hade varit om man gick i pension på heltid vid 65 år, säger Madelén Falkenhäll.

Högre pension även om man börjar ta ut den på deltid
Fortsätter man jobba och skjuter på att ta ut sin pension så blir den högre till följd av att man
fortsätter betala in till pensionen, fortsätter få avkastning på sitt pensionskapital och minskar
antalet år som pensionen betalas ut. Det gäller även om man jobbar deltid och tar ut av sin
allmänna pension på deltid.
Går läraren i pension vid 65 års ålder blir pensionen knappt 19 000 kronor efter skatt.
Fortsätter läraren arbeta heltid i två år så ökar pensionen med knappt 2 000 kronor efter

skatt. Men hen kan även gå i pension på deltid och ändå få en högre pension vid 67 år än om
hen hade gått i pension vid 65 år.
- Om en lärare jobbar kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år blir
pensionen 20 200 kronor per månad efter skatt vid 67 år, om man också väntar med att ta ut
sin tjänstepension tills man fyllt 67 år. Det är 1 300 kronor mer i plånboken än om hen skulle
gått i pension på heltid vid 65 år, säger Madelén Falkenhäll.
Ett annat sätt att få en överblick över effekten av att gå i pension på heltid eller deltid är att se
till den totala disponibla inkomsten, inkomsten efter skatt, under åren 65-67 år. Högst
disponibel inkomst har läraren som jobbar kvar på heltid till 67 års ålder och sedan går i
pension1, under de tre åren blir inkomsten totalt drygt 960 000 kronor. Den lärare som jobbar
kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år för att gå i pension på
heltid vid 67 års ålder får en total inkomst på knappt 880 000 kronor medan den som går i
pension på heltid vid 65 år får drygt 680 000 kronor under treårsperioden.
- Om man orkar kan man alltså tjäna på att gå i pension gradvis, det vill säga trappa ner med
några års deltidsarbete samtidigt som man tar ut delar av sin allmänna pension. Då får man
ta del av ett högre jobbskatteavdrag och dessutom fortsätter man betala in till sin allmänna
pension. Man har rätt att arbeta kvar efter 65 år, men det sker i samråd med arbetsgivaren,
särskilt om man går från heltid till deltid, säger Madelén Falkenhäll.
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Fortsätter man jobba heltid även efter 67 år blir inkomsten ännu högre.

Bilaga. Tabeller
Beräkningar utifrån skatteregler 2020 och genomsnittlig kommunalskatt. Avrundade tal.
Pensionsberäkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell. Beräkningar i 2020 års priser.
Eftersom avtal kan se olika ut har inte antagits fortsatt inbetalning till tjänstepension vid arbete efter 65 år.

Skatt på lön om under respektive över 65 år, kronor per månad

Lön
30 000
40 000
50 000
60 000

Skatt om
under 65 år
7 300
10 600
15 200
20 800

Skatt om
över 65 år
4 900
8 400
13 000
18 900

Skillnad
-2 400
-2 200
-2 200
-1 900

Disponibel inkomst vid 65 års ålder utifrån hur och när man går i pension, kronor per månad.
Lärare 64 år, lön 37 000 kronor per månad.2 Tjänstepension tas ut vid 65 år om man går i pension
heltid då, annars antas den tas ut vid 67 års ålder. Det är den allmänna pensionen som tas ut på deltid.

Lön
Pension
Skatt
Disponibel inkomst

Pension, heltid
0
24 600
-5 700
18 900

Pension 25 procent,
jobba 75 procent
27 750
4 500
-5 700
26 550

Fortsätta jobba
heltid
37 000
0
7 300
29 700

Disponibel inkomst vid 67 års ålder utifrån hur och när man gått i pension, kronor per månad.
Lärare 64 år, lön 37 000 kronor per månad.3 Tjänstepension tas ut vid 65 år om man går i pension
heltid då, annars antas den tas ut vid 67 års ålder. Det är den allmänna pensionen som tas ut på deltid.

Pension
Skatt
Disponibel inkomst

Om pension heltid
från 65 år
24 600
-5 700
18 900

Om pension 25 %
vid 65 år, heltid från
67 år
26 600
-6 400
20 200

Om pension heltid
från 67 år
27 500
-6 700
20 800

Disponibel inkomst (inkomst efter skatt) per år, olika åldrar och utifrån olika uttag av pension. Kronor
per år.

Pension på heltid från 65 år
Jobbar heltid till 67 år, därefter
pension på heltid
Jobbar 75 procent till 67 år, därefter
pension på heltid4
Jobbar 50 procent till 67 år, därefter
pension på heltid5
Jobbar 25 procent till 67 år, därefter
pension på heltid6

2

65 år
226 800

66 år
226 800

67 år
226 800

Summa 65-67 år
680 400

356 400

356 400

249 600

962 400

318 600

318 600

242 400

879 600

274 800

274 800

238 800

788 400

231 000

231 000

236 400

698 400

Antas börjat arbeta vid 23 års ålder. Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell och antaganden i den.
Antas börjat arbeta vid 23 års ålder. Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell och antaganden i den.
4 Allmän pension 25 procent mellan 65 och 67 år. Tjänstepension från 67 år.
5 Allmän pension 50 procent mellan 65 och 67 år. Tjänstepension från 67 år.
6 Allmän pension 75 procent mellan 65 och 67 år. Tjänstepension från 67 år.
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