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Företagsbeskattning
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Skattereduktion för investeringar 2021
 Investeringar i materiella inventarier
 Rätt till värdeminskningsavdrag
 3,9 procent
 Regler mot missbruk
 Krav på viss innehavstid
 Förvärv inom
intressegemenskap
 Vissa leasingsituationer

Källa: 2021/22:SkU3
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Exempel skattereduktion för investeringar
Investering

Skattereduktion
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Källa: 2021/22:SkU3
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Förändringar av socialavgifter
 Ytterligare förstärkning av forskningsavdraget
 1 juli 2021
 Växa‐stödet
 Har blivit permanent
 Tillfälligt utvidgat till två personer
 1 juli 2021 – 31 december 2022

Källa: Socialavgiftslagen m fl
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Arbetsgivaravgifter för ungdomar
 Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar 18 till 22 år
 19,73 procent
 januari 2021 – mars 2023
 10,21 procent
 juni – augusti 2021
 juni – augusti 2022
 Ungdomar 15 till 18 år
 10,21 procent

Källa: Lag (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år
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Avdrag i näringsverksamhet

 Kostnader som har samband med verksamheten
 Även om de är hänförliga till tillgångar som inte ägs av näringsidkaren
Källa: HFD 2021‐04‐19 mål nr 4583‐19 och 4584‐19
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Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd
 Anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminär skatt och moms
 Max två år
 Återbetalningstiden kan förlängas med ytterligare 15 månader
 Avbetalningsplan

Källa: Lagrådsremiss 2021‐10‐21

Moms
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Distansförsäljning till konsumenter inom EU
 Gemensam omsättningströskel på 99 680 kronor
 1 juli 2021
 Registrering i ett land genom OSS
 Ansöka om identifieringsbeslut hos Skatteverket
 Om tidigare registrering i MOSS behövs ingen ny
registrering

Källa: 1 kap. 2 § första stycket 4 f och sjunde stycket ML samt 2 kap. 1 j § ML
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Registrering
 Redovisning från och med den första dagen i kalenderkvartalet efter det
att ansökan kom till Skatteverket
Ansökan den 1 januari
den särskilda ordningen gäller från den 1 april

Ansökan den 31 mars
den särskilda ordningen gäller från den 1 april

Källa: Skatteverket
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HFD medger momsavdrag i hästverksamhet
 Skatteverket nekar momsavdrag i momsregistrerad hästverksamhet
 Enligt HFD kunna lita på momsregistreringen
 Ansökan om momsregistrering i god tro
 Lämnat de uppgifter som Skatteverket behöver för beslut
 Krävs konkreta omständigheter
som talar för privat bruk för att
kunna neka avdrag

Källa: HFD 2021‐09‐24, mål nr 3562‐19 och 3563‐19
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Installation av el‐ och vattensystem
 Schablonmässig debitering av el, gas och vatten
 En del av den momsfria hyran
 Debitering efter faktisk förbrukning
 Fristående från bostadshyran och momspliktigt
 Installation av mätare i lägenheterna
 Momsavdrag
 Installation av el‐ och vattensystem i hyreshus
 Nödvändigt för byggnadens funktion
 Omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad
Källa: HFD 2021‐02‐02, mål nr 3808‐20
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Skatteverket om IMD
 Individuell mätning och debitering – IMD
 Momspliktigt tillhandahållande
 Kringkostnader
 Laddning av fordon genom laddstolpar och laddboxar – hör inte till
stadigvarande bostad

Källa: SKV 2021‐06‐21, dnr 8‐1068402
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Ingen jämkningsskyldighet vid fastighetsförvärv
 HFD begärde förhandsavgörande från EU‐domstolen
 Svenska jämkningsregler strider mot EU‐direktivet
 En köpare ska inte jämka tidigare ägares momsavdrag
 Vad händer nu?

Källa: HFD 2021‐06‐24, mål nr 4302‐17 och 445‐448‐18
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Momsnyheter 2022
 Höjd omsättningsgräns
 30 000 kronor
80 000 kronor
 Sänkt moms på vissa reparationer
 Cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne
 12 procent
6 procent

 1 juli 2022
Källa: Prop 2021/22:1
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Slopad reklamskatt
 Reklamskatt på annonser och reklam slopas
 1 januari 2022
 För beskattningsår som inte är avslutat vid den tidpunkten ska reklamskatt
redovisas om beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kr

Källa: Prop. 2021/22:20

Delägare i fåmansföretag
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När är andelarna kvalificerade?
 Ägaren eller närstående är verksam i betydande omfattning
 Under beskattningsåret och de fem tidigare åren
 Karenstiden
 Om du slutade vara verksam 2015 är andelarna inte längre
kvalificerade 2021
 Om du slutar vara verksam 2021 är andelarna inte längre kvalificerade
2027

2015

…..

2021

…..

2027

Källa: 57 kap. 4 § IL
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Beräkning av gränsbelopp för utdelning 2022
Förenklingsregeln

Huvudregeln (löneregeln)

 2,75 ibb = 187 550 kr
 Plus uppräknat sparat
utdelningsutrymme

 Anskaffningsutgift x SLR+9
 Plus uppräknat sparat
utdelningsutrymme
 Plus lönebaserat utrymme

 Bara i ett bolag!

Lönebaserat utrymme
 50 procent av kontanta löner 2021

Huvudregeln är bättre vid en lön 2021 på 430 737 kr

Källa: 57 kap. 11 § IL
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Lönebaserat utrymme
 Kontanta ersättningar för arbete året före
2021

Lön

2022

Utdelning

2023

Deklaration

 Löner utbetalda under innehavstiden
 Löner i dotterföretag
 Förutsättningar
 Ägandekrav – måste själv äga 4 procent av kapitalet i bolaget
 Löneuttagskrav – måste uppfylla en av två olika nivåer

Källa: 57 kap. 19 § IL
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Rätt lön 2021 ‐ löneuttagskravet
 För utdelningar 2022 ska lönen under 2021 uppgå till
 654 720 kr (9,6 ibb) eller
 409 200 kr (6 ibb) + 5 procent av totalt löneunderlag
 Brytpunkt vid lönesumma på 4 910 400 kr
 Då krävs löneuttag på 9,6 ibb
 Räcker att en person inom närståendekretsen uppfyller löneuttagskravet
– behöver inte vara delägare

Källa: 57 kap. 19–19a §§ IL

Personbeskattning

19

Slopad uppskovsränta

 Schablonintäkten på
uppskovsbelopp avskaffad
 1 januari 2021

 Ompröva uppskov
 Försäljningar 2015
 Senast 31 December 2021

Källa: SFS 2020:1068
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Grundförbättring eller underhåll?

 En följd av den allmänna tekniska utvecklingen
Källa: SKV 2021‐03‐08, dnr 8–524786

Bilar och andra förmåner

21

Bilförmån ‐ vilka regler har ändrats under 2021?
 1 januari ‐ En miljöbilsregel slopades
 Nedsättningen med 40 procent ‐ även för befintliga bilar
 1 april ‐ Bonus/malus
 Förhöjd fordonskatt kopplat till utsläpp av koldioxid
 1 juli ‐ Justerad beräkningsmodell
 Högre förmånsvärde för bilar registrerade från och med 1 juli 2021

Se över nedsättning av bilförmån
för omfattande tjänstekörning!

Källa: 61 kap. 5 § IL
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Ytterligare förhöjd fordonsskatt 2022
 Promemoria om sänkta värden för utsläpp av koldioxid
 Innebär förhöjd fordonskatt för modeller som ligger över gränsvärden
 Gäller för bilar under de tre första åren från det att fordonet blir
skattepliktig för första gången
 1 juni 2022

Källa: PM Fi2021/03144

23

Lättnad för cykelförmån och förenkling för bilförmån
 Arbetsgivaren tillhandahåller cyklar för privat bruk
 Skattefritt om värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor
 1 januari 2022
 Nedsättningen av nybilspriset för miljöbilar med ett fast belopp
 Elbilar
 Laddhybridbilar
 Gasbilar
 Vätgasbilar
 Elhybrider och etanolbilar omfattas inte
 1 juli 2022
Källa: Prop. 2021/22:34 och PM Fi2021/03348
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Utvidgning av kvalificerade personaloptioner
 Mindre företag
 Antalet anställda lägre än 150 (idag 50)
 Nettoomsättning högst 280 miljoner kronor (idag 80 miljoner kr)
 Reglerna omfattar även styrelseledamöter
 Omfattar förvärv av teckningsoptioner
 1 januari 2022

Källa: Prop. 2021/22:25
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Regler för anställda 2021
 Fri parkering vid arbetet
 Skattefri förmån till och med 2021‐12‐31
 Gåvor till anställda – 2 000 kronor
 Skattefri förmån till och med 2021‐12‐31

Källa: Lag (2021:300) om tillfällig skatte‐ och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
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Skattereduktion för grön teknik
 Arbets‐ och materialkostnader för installation av grön teknik
 Nätanslutet solcellssystem – 15 %
 Laddningspunkt för elfordon – 50 %
 System för lagring av egenproducerad elenergi – 50 %
 Fakturamodellen, max 50 000 kr
 1 januari 2021

Källa: 67 kap. 36‐45 §§ IL
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Skatteverket om den gröna skattereduktionen
 Schablon för arbets‐ och materialkostnader
 97 % vid totalentreprenad
 Utföraren ska tillhandahålla
materialet
 Köparen ska äga materialet
 Förskottsbetalningar
 Ingår i underlaget om
resterande belopp betalas
samma år

Källa: SKV 2021‐01‐27, dnr 8‐722054, 8‐721925 och 2020‐12‐14, dnr 8‐650752
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Nyheter 2022
 Brytpunkt 554 900 kr
 Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
 20 000 kr
 1 januari 2022

 Nygammal skattereduktion
 Avgift till A‐kassan
 1 juli 2022

Källa: Prop. 2021/22:1 och Prop. 2021/22:34
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Reseavdraget blir en skattereduktion
 Oavsett färdmedel
 Max 210 dagar per år
 50 öre/km
 En avståndsgräns för rätt till skattereduktion införs
 Storstadskommunerna
 Den del av resan som överstiger 30 km enkel väg
 Övriga landet
 Den del av resan som överstiger 15 km enkel väg
 Max 80 km enkel väg
 1 januari 2023
Källa: PM Fi2021/03460
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Två exempel ‐ skattereduktion

Emil bor fyra mil från sin arbetsplats och reser 200 dagar per år.
Skattereduktion för 25 km enkel väg, (40‐15) det blir 50 km per dag i
200 dagar. 50 x 200 x 0,5 = 5 000 kr

Miriam bor fyra mil från sin arbetsplats i en storstadskommun och
reser 200 dagar per år.
Skattereduktion för 10 km enkel väg, (40‐30) det blir 20 km per dag i
200 dagar. 20 x 200 x 0,5 = 2 000 kr

Källa: PM Fi2021/03460
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Tack ‐ och på återseende!

Alexandra
och
Jan‐Erik
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