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Är du pensionär
eller kommer du
snart att bli det?
För att undvika kvarskatt kan du ansöka om
jämkning eller begära höjning av skatteavdraget.
Som pensionär får du ofta pension från flera
olika utbetalare. Du kanske även jobbar och
får lön. Om du får flera inkomster riskerar du
att få kvarskatt eftersom skatteavdragen då
kan bli för låga. Det beror på att den som
betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta
pensionen eller lönen, bara drar skatt enligt
skattetabell för just den inkomsten. Övriga
utbetalare ska dra av 30 procent i skatt.

Undvik kvarskatt
genom att jämka
Det bästa sättet att undvika kvarskatt om du
har flera inkomster är att meddela Skatte
verket vilka inkomster och utgifter du har.
Skatteverket räknar sedan ut hur mycket
skatt som ska dras och skickar ett beslut till
dig. Det kallas att du gör en jämkning. Om
du har e-legitimation gör du det enkelt via
e-tjänsten Jämkning på
www.skatteverket.se/jamkning. Annars kan
du fylla i den bifogade blanketten Stående
jämkning (särskild beräkningsgrund) preli
minär A-skatt och skicka den till Skatte
verket. Den som betalar ut huvudinkomsten
ska följa beslutet, medan övriga ska dra av
30 procent i skatt.
Efter jämkningen kommer dina samman
lagda skatteavdrag att bättre motsvara din
slutliga skatt.

Frivillig höjning av skatteavdraget
I stället för att ansöka om jämkning kan du
själv be den som betalar ut din huvud
inkomst att förutom tabellavdrag också göra
ytterligare avdrag med ett visst belopp.
Utbetalaren är skyldig att ta hänsyn till din
begäran senast från och med det första
utbetalningstillfälle som infaller två veckor
efter att du begärt det.

Går du i pension
nästa år?
När du vet dina inkomster och utgifter kan
du använda e‑tjänsten Jämkning på
www.skatteverket.se/jamkning, om du har
e-legitimation. Annars kan du fylla i blanketten
Jämkning (ändring av preliminär A-skatt),
SKV 4302. Den kan du ladda ner från
www.skatteverket.se/blanketter.

Exempel på
skatteberäkning
Nedan hittar du ett par räkneexempel som
visar hur den som inte gör en jämkning får
kvarskatt.

Exempel 1

Exempel 2

Robert är pensionär och får sin pension från tre
olika pensionsutbetalare. Han har inga andra
inkomster eller avdrag som påverkar hans skatt.
Han har inte ansökt om jämkning.

Jasmine är också pensionär och får sin pension
från fyra olika pensionsutbetalare. Hon har inga
andra inkomster eller avdrag som påverkar
hennes skatt. Hon har inte ansökt om jämkning.

Pensionsinkomst

Skatteavdrag

Pensionsinkomst

Skatteavdrag

15 000 kr/mån.
från Pensionsmyndigheten

3 118 kr/mån.
enligt skattetabell

20 000 kr/mån.
från Pensionsmyndigheten

4 933 kr/mån.
enligt skattetabell

7 000 kr/mån.
i tjänstepension

2 100 kr/mån.
(30 %)

15 000 kr/mån.
i tjänstepension

4 500 kr/mån.
(30 %)

4 000 kr/mån.
i annan pension

1 200 kr/mån.
(30 %)

7 000 kr/mån.
i privat pensionsförsäkring

2 100 kr/mån.
(30 %)

Skatteavdrag hela året

77 016 kr

Slutlig skatt

87 287 kr

4 000 kr/mån.
i annan pension

1 200 kr/mån.
(30 %)

Kvarskatt

10 271 kr

Skatteavdrag hela året

152 796 kr

Slutlig skatt

191 949 kr

Kvarskatt

39 153 kr
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