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Innehåll

• Nytt fr.o.m. 1 januari 2022

• Nya domar från HFD

• Utländska företag
‒ särskilda uppgifter

• Offentliga aktörer och 
upphandlingar

• Nytt från Bolagsverket
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Nytt fr.o.m. 1 januari 2022



Definitionen av fåmansföretag utvidgad

ABSTIFTELSE

Verksam delägare

Verksam delägare

STIFTELSE AB

Tidigare

NU
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PRI – ändrade beräkningsgrunder av 
pensionsskulden

Pensionsskulden ökar

Ökning kan 

vara avdragsgill

Påverkar 

särskild löneskatt på 

pensionskostnader

och avkastningsskatt
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Förenklade regler om 
kostnadsersättningar

Tillfälliga anställningar och uppdrag 
ses som tjänsteresa om 

• det är minst 5 mil från bostad 
och ordinarie arbetsplats

• de varar högst en månad
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Tillfälligt anställda 
vid samhällskriser

Bostaden blir tjänsteställe

• för anställda i offentlig 
verksamhet

• vid specifika händelser

Ingen tidsgräns
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Nya domar från HFD



Avdragsbegränsning negativa räntenetton –
definitionen av ränteinkomst

HFD 2021 ref. 62 och 63
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Avdrag för koncernbidrag – skatteflyktslagen

HFD 2021 ref. 66

Jfr RÅ 1989 ref. 31, RÅ 2000 ref. 21 II och RÅ 2009 not. 201
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Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp 
än det ursprungliga lånebeloppet

HFD 2021 ref. 30

Rättfallskommentar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/397424.html?date=2021-10-26


Återkallade ställningstaganden

Nu gäller följande för svensk 

värdepappersfond eller specialfond

• Hemvist i Sverige

• Hemvistintyg kan utfärdas

• Utdelning får beskattas i Sverige 

enligt skatteavtal

Rättslig vägledning 2021-11-10, dnr 8-1299404 och 8-1299409
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/398481.html?date=2021-11-10
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/398495.html?date=2021-11-10
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/398481.html?date=2021-11-10


Utländska företag i Sverige 



2022-03-2514

https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/utlandskaforetagisverige.4.477abf63175b28eb5442fc.html
https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/utlandskaforetagisverige.4.477abf63175b28eb5442fc.html


Vem ska lämna särskilda uppgifter?

Inkomstdeklaration

Särskilda uppgifter

Godkänd

för F-skatt?

Skatteavdrag från 

ersättning för arbete?

Personalliggare 

på byggarbetsplats?

Fast 

driftsställe 

i Sverige

Utan fast 

driftsställe 

i Sverige
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Särskilda uppgifter –
när och hur?

• Beskattningsåret styr 

tidpunkten

• Samma inlämningsdatum 

som inkomstdeklarationen
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https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/utlandskaforetagisverige/lamnasarskildauppgifter.4.339cd9fe17d1714c0776414.html
https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/utlandskaforetagisverige/lamnasarskildauppgifter.4.339cd9fe17d1714c0776414.html


Offentliga aktörer och upphandlingar



www.skatteverket.se/offentligaaktorer
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https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer
https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/offentligupphandling.106.133ff59513d6f9ee2eb537a.html
https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/offentligupphandling.106.133ff59513d6f9ee2eb537a.html


2022-03-2519

https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/hamtaforetagsinformation.4.35c34f651660af3747c1ad6.html
https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/hamtaforetagsinformation.4.35c34f651660af3747c1ad6.html


www.skatteverket.se/leverantörskontroll
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https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/inkopupphandlingochleverantorskontroll.4.5c281c7015abecc2e20222c1.html
https://www.skatteverket.se/leverant%C3%B6rskontroll
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/inkopupphandlingochleverantorskontroll.4.5c281c7015abecc2e20222c1.html


Våren 2022

Nytt från 
Bolagsverket



Bolagsverket fick in ca 180 000 årsredovisningar 

digitalt 2021. 

I december får vi veta vad en pågående utredning 

säger om bl.a. Bolagsverkets förslag att digital 

inlämning ska bli obligatoriskt. 

Hjälp dina kunder att skicka in digitalt du också! 

Läs mer på bolagsverket.se.

Skicka in årsredovisningen 
digitalt!

2022-03-25
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Mina ombud 
– en tjänst för fullmakter som 
gör att du kan företräda någon 
annan i digitala tjänster.

Startar 2022  

minaombud.se    



• Bolagsverket vill vara grindvakt 

mot att företag används som 

brottsverktyg. 

• Förslag till regeringen om 

ändrad lagstiftning. 

Det brottsförebyggande arbetet fortsätter

2022-03-25
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Proof of Business

• Ett arbete tillsammans med flera samarbetspartners. 

• Öppna demos under 2022, håll utkik på bolagsverket.se.

– en verifieringstjänst för ett

enklare företagande.



Mer information

• skatteverket.se » Rättslig 

vägledning

• skatteverket.se » Företag » Skatter 

» Corona ‒ information för företag, 

föreningar och offentliga aktörer

• skatteverket.se » Privat » Skatter » 

Corona – information för 

privatpersoner 

• Skatteupplysningen 0771 – 567 567

2022-03-2526

skatteverket.se/webbseminarier

http://www.skatteverket.se/webbseminarier
http://www.skatteverket.se/webbseminarier

