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Innehåll

• Investeraravdraget

• Arbeta hemma

• Förmånsbilar

• Nya regler som trätt i kraft 2021

• Övrigt inom arbetsgivarområdet

• Vissa ändrade skatteregler vid 
arbete i Sverige från 2021



Investeraravdrag – deklaration 2021



Skatteverkets ställningstagande 2021-01-13, dnr 8-688077

Inga investeraravdrag 1 januari–31 juli 2020

• Investeraravdrag var ett statligt stöd enligt EU:s regler om 
riskkapitalinvesteringar
‒ krävde godkännande av Europeiska kommissionen fram till augusti 2020

• Sverige saknar godkännande för 1 januari 2020–31 juli 2020
‒ reglerna om investeraravdrag kan därför inte tillämpas för investeringar som 

har gjorts under 1 januari–31 juli 2020

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/388548.html


Investeraravdrag 
– ändrade regler vid köp efter den 31 juli 2020

• Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en 
MTF-plattform eller motsvarande handelsplats utanför EES

• Möjligheten till avdrag begränsas för andelar som finns på 
investeringssparkonto

• Nya villkor om hur länge företaget får ha bedrivit verksamhet
‒ för avdrag får företaget inte ha varit verksamt i mer än sju år

• Ändringar i reglerna om när ett företag anses vara i ekonomiska svårigheter

Rättslig vägledning » 2021 » Inkomstskatt » Kapital » 
Värdepapper » Aktier » Investeraravdrag 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/3291.html


Ändringar i Kontrolluppgift investeraravdrag (KU28)

• Lämnas för fysisk person som köpt andelar

• Intygar att villkoren för investeraravdrag är uppfyllda

• KU som lämnas efter den 31 juli 2020 ska även innehålla uppgift om
‒ tidpunkten för köpet av andelar
‒ region där företaget finns och företagets verksamhetsområde

Lämnas enklast via e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrolluppgifter.4.7be5268414bea064694bf39.html


Arbeta hemma



Arbetsgivaren Den anställda

Arbetsrum i bostaden inget avdrag 
(normalt)

Möbler/annan utrustning till 
arbetsrummet i bostaden            

inget avdrag 
(normalt)

Kaffe/förfriskningar inget avdrag 

Internetuppkoppling inget avdrag
(normalt)

Arbeta hemma

Lån av möbler och annan 
kontorsutrustning 

ingen förmån

Möbler till hemmakontoret 
som den anställda får behålla 

förmån

Kaffe/förfriskningar på 
arbetsplatsen 

ingen förmån

Kaffe/förfriskningar hemma förmån

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html


Förmånsbilar

• Ändrat förmånsvärde för vissa 
miljöbilar från den 1 januari 2021

• Förslag om ändrade regler från 
den 1 juli 2021 för beräkning av 
bilförmån 

• Ställningstagande om förmån 
av laddstation vid bostaden



Beräkning av förmånsvärdet – nyheter 2021

• Extra nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar upphör 2021
‒ möjligheten till nedsättning gjordes i två steg och uppgick som högst till 10 000 kr 
‒ från 2021 gäller samma regler för alla miljöbilar om nedsättning till närmast 

jämförbara bil

• Förslag om ändrad schablonberäkning, från och med den 1 juli 2021
‒ syftet är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden av privatägd bil 



Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil

• En fast installation av en laddstation i anslutning till bostaden 
är en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet

• Skatteplikten gäller för installationer som görs efter den 
31 december 2020

• En laddkabel som kan medföras i bilen för laddning på olika platser 
räknas däremot som extrautrustning vid bilförmånsberäkningen

Skatteverkets ställningstagande 2020-11-04, dnr 8-501608

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385799.html


• Rutavdraget har utvidgats och taket för rutavdrag är höjt

• En ny skattereduktion för installation av grön teknik

• Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

• Skatten för personer över 65 år har sänkts ytterligare 

• En skattereduktion för förvärvsinkomster har införts

• Ny skattereduktion för personer boende i glest befolkade områden 
– gäller redan för beskattningsåret 2020

Ändrade regler vid årsskiftet 2020/2021

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html


Övrigt inom arbetsgivarområdet



Växa-stödet

• Reglerna om växa-stöd har blivit permanenta från den 1 januari 2021

• Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för den först anställda

• Förslag om att utöka växa-stödet till att tillfälligt omfatta två anställda 
‒ företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer 
‒ företag med en anställd och som anställer ytterligare en person
‒ den tillfälliga nedsättningen gäller anställningar under perioden 

1 juli 2021–31 december 2022 



Arbetsgivaravgifter för unga – tillfällig sänkning

• Sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19–23 år
‒ inkomstår 2021: Anställda födda 1998–2002

• Arbetsgivaravgiften är sänkt till 19,73 %

• Gäller ersättningar upp till och med 25 000 kr per månad

• För ersättningar över 25 000 kr är arbetsgivaravgiften 31,42 %

Den tillfälliga sänkningen gäller till och med den 31 mars 2023 



Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige

Ny lagstiftning från den 1 januari 2021

• Utländska företag ska vara registrerade hos Skatteverket och 
innehålla skatt för uthyrd personal vid tillfälligt arbete i Sverige
‒ gäller även företag utan fast driftställe 

• Svenska företag ska göra skatteavdrag på ersättningar till utländska 
företag som inte är godkända för F-skatt

• Utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna 
särskilda uppgifter för bedömning av deras skattskyldighet

skatteverket.se » Företag » Skatter » Internationellt » 
Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 2021   

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html


Ny e-tjänst för ansökan om 
särskild inkomstskatt (SINK)

• Tjänsten kan användas av 
‒ den som är bosatt utomlands 

och arbetar i Sverige kortare tid 
än 6 månader

‒ får pension från Sverige

• En e-postadress behövs för att 
kunna skapa tillfällig inloggning

• För att minska handläggningstiden 
är det viktigt att fylla i samtliga 
frågor i e-tjänsten korrekt



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
‒ mejla oss

skatteverket.se/infotraffar

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejlaoss.4.71004e4c133e23bf6db800066246.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/informationstraffarochwebbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html
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