
Förmögenhetsplanering



Inget är sant



Entreprenörer är kassa på 
förmögenhetsplanering



Varför?
● Ni ska vara kreativa
● Bråk om pengar är vanligaste orsaken till skilsmässa
● 3:e plats: Min energi och livsbalans 38%



Låta kapitalet arbeta för dig 
istället för att du ska arbeta 

för kapitalet



100 mkr +



12,7 mkr



Spelar du pengaspelet?





Man förbrukar så mycket som man tjänar
(Parkinsons andra lag)



Låt direktavkastningen 
betala för din lyxkonsumtion



Månadssparande på autopilot
Minst 10% av er nettolön (Richest man in Babylon)

T.ex. Avanza Auto, Lysa, Betterwealth

Investera i en “icke-förstörande portfölj”



Ränta på ränta “Världens åttonde underverk” - Einstein



Miniräknaren



Miniräknaren
Hur mycket blir 8% ränta i 20 år?

Vilken avkastning behöver jag för att göra 20 ggr pengarna på 10 år?



Pengar sen är dyrare än pengar nu
Nuvärdesberäkning (Net Present Value)

Om 20 år: 10 ggr pengarna
År 5-19: 15% ränta

= <16% årlig avkastning



Kapitalplacerare
De är bovar och banditer

Snor upp till 2% av ditt kapital varje år + “performance fee” på 20%



Belåning



Belåna din aktie-/fondportfölj och 
amortera varje månad



Belåning - direktavkastning
5 mkr
10% direktavkastning
5% räntekostnad

Hävstångsformeln

Belåning Investering Avkastning eget kap

0% 5 mkr 10%

50% 2,5 mkr 15%

75% 1,25 mkr 25%



Belåning - avkastning vid försäljning
5 mkr
25% värdeökning

Hävstångsformeln

Belåning Investering Avkastning tot kap

0% 5 mkr 25%

50% 2,5 mkr 50%

75% 1,25 mkr 100%



Flytta oskattad vinst till din balansräkning

+2 mkr

-2 mkr (Kan säljas skattefritt)

K2 bokföringsregler



3:12-reglerna och K10-blanketten
Om du betalar ut mycket lön, så blir du premierad med låg skatt på utdelning

Kan lämna in historiska uppgifter - därför skiter era rådgivare att göra den

filiplarsson.com/berakna-k10/

Löneunderlaget baseras på alla bolag inom koncernen som ägs mer än 50%

Direktäga ditt bolag eller via holdingbolag?



Olika ägandeförhållande

33% var

Huvudregeln möjlig

Endast förenklingsregeln



Pensionsspara
Bara om du tror att du kommer tjäna mindre pengar som pensionär

Direktpension via företaget



Olika tillgångsslag



En investering stoppar pengar i din ficka 
varje månad/år



En bra investering görs vid köpet
Inte vid försäljningen



Inte investering

● Lägenhet / Villa
● Guld
● Bitcoin
● Valuta

Investering

● Aktier
● Räntepapper
● Fastigheter
● Skog



Börsnoterade aktier
Man luras ständigt av börspsykologin

Bygg upp en regellista. T.ex:
Verksamhet som jag förstår
En stark ägare eller familj
Marknaden man agerar på ska växa i framtiden

Handla 2-4 gånger per år

Läs kvartalsrapporter och årsredovisningar



Indexfonder
rikatillsammans.se



Onoterade aktier
Investera i nästkommande generation av framgångsrika bolag

Mycket högre risk

Tar tid

22% årlig avkastning (enligt undersökning som gjordes bland affärsänglar i Skåne)

Går inte att sälja för tidigt



Skog
Måste nästan alltid ägas privat - enskild firma och inkomst beskattas som tjänst

Positiv räntefördelnig

Skogsavdrag - 50% av köpeskillingen

Skogskonto - fördela ut intäkten över 10 år

Befriat från förmögenhetsskatt

Testamentera till ditt holdingbolag

hemnet.se



Fastigheter
Belåning: 

Hyresrätter: 70%
Kommersiella: 50-60%

Hävstång

Koncernbidrag och K2-regler

Fastigheter som säljs i bolagsform är skattefri vinst

filiplarsson.com/7-steg-till-min-forsta-fastighetsinvestering/

Objektvision.se (endast 50% av transaktionerna)





Fokusera på att bygga din verksamhet


