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Skatteplanera dig ur finanskrisen
med 1-procentkonto
Nya siffror visar att vi sparar allt mer på konton med låg
skatt. Nu finns över 150 miljarder kronor på konton med
bara 1 procent skatt. Förr betalade alla 30 procent skatt på
alla aktie- och fondvinster. Nu
kan man välja att istället bara
betala en procent i skatt på sitt
innehav och dessutom få skattefria utdelningar.
Detta sparande blir extra
gynnsamt när man spar på
längre sikt, och ett aktie- eller
fondsparande ska ju alltid vara
med en sparhorisont på minst
3-4 års sikt.
Många sparare är idag villrådiga och vet inte vad de ska göra
med sina aktie- och fondinnehav. Att sälja långsiktiga innehav känns inte rätt, det borde i
så fall ha skett för länge sedan
med tanke på hur marknaden
har utvecklats. Nu finns istället
möjligheten att flytta dessa till
en gynnsammare skattemiljö,
det vill säga till 1-procentkontot. Genom smidiga administrativa lösningar kan detta ske
utan kursrisk och utan courtage. Den kapitalvinstskatt som
uppstår vid transaktionen ligger på en mycket låg nivå för
tillfället. Kanske har man till
och med förlust på sina innehav. Detta innebära i så fall
att man får en kapitalförlust
som är avdragsgill i deklarationen och får pengar tillbaka

trots att man behåller sina aktier och fonder. När uppgången
väl kommer slipper man skatta för vinster på dessa 1-procentkonton.
Varför flyttar då inte alla
över sitt sparande till dessa
konton? En anledning är att
kunskapen om denna sparform fortfarande är dålig, en
annan är det krångliga och vilseledande namn som den fått;
kapitalförsäkring. Det har gett
sparformen en dålig klang och
dessutom gjort regelverket
svårt för lekmän. Det gör tyvärr att många blir kvar med
sin höga skatt medan vissa som
får hjälp kan spara på ett mycket bättre sätt. Idag är det bara
5-10 % av oss som har 1-procentkonton, vi kan kalla dem
för det nya skattefrälset. Bara
i år har de stoppat in ytterligare 30 miljarder på sina skattegynnade konton.
Man kan konstatera att det är
ett gyllene tillfälle att utnyttja att kurserna fallit och se till
att flytta över dem till ett lämpligt 1-procentkonto. Vilket ska
man då välja? Här bör man ta
hjälp av någon oberoende rådgivare som har överblick över
marknaden för att få det konto som passar bäst. Detta kan
bero på vilka instrument du
vill placera i och hur stort ditt
sparande är.

"
q Ja, tack! Jag vill gärna veta mer
om möjligheten att skatteplanera
mig ur finanskrisen.
Kontakta mig på telefon:
............../.................................
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