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Innehåll

• Sänkt bolagsskatt – följdändringar

• Övrigt inom näringsverksamhet

• Moms vid distanshandel inom EU



Bolagsskatten – sänkning i två steg

För ett aktiebolag med ett beskattningsår som

• började efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021 
är skatten 21,4 %

• börjar efter den 31 december 2020 är skatten 20,6 %



Återföring av periodiseringsfonder

Övergångsregler för juridiska personer

• Vid återföring till lägre skattesats än vid avsättningen – uppräkning

• Uppräkningen styrs av när avsättning gjordes och när återföring sker

• Uppräkningen redovisas som en skattemässig justering på 
Inkomstdeklaration 2

skatteverket.se » Företag » Driva företag » Aktiebolag » Periodiseringsfond 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/aktiebolag/periodiseringsfond.4.4887341d16e1e2b8ddf30e.html


Återföring av periodiseringsfonder

Avsättning gjorts vid ett 
beskattningsår som börjat

Återföring görs vid ett
beskattningsår som börjat

Återföring ska 
göras med

Före 1 januari 2019 Efter 31 december 2018, 
men före 1 januari 2021 103 %

Före 1 januari 2019 Efter 31 december 2020 106 %

Efter 31 december 2018, 
men före 1 januari 2021 Efter 1 januari 2021 104 %



Bilaga N9 – Begränsning av ränteavdrag m.m. 

Ruta D8 – Återföring av periodiseringsfonder
• Ska inkludera uppräkning med anledning av sänkt bolagsskatt

Avsnitt D ska inte fyllas i om förenklingsregeln används (avsnitt F)

.



Expansionsfondsskatt

• Betalas av enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag 
och följer normalt bolagsskatten

• Sänkning görs i ett steg – från 22 % till 20,6 % från och med 
beskattningsåret 2021

• Den som hade en expansionsfond vid ingången av 2021 kommer 
automatiskt få tillbaka skatten motsvarande sänkningen på 1,4 % 
‒ sker i samband med beräkning av slutlig skatt för 2021 

• Från och med beskattningsåret 2022
‒ maximal expansionsfond för en enskild näringsidkare: kapitalunderlaget 

multipliceras med 125,94 %



Övrigt inom näringsverksamhet



Ny lagstiftning från och med den 1 januari 2021

• Avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner
‒ gäller skuld till företag som hör hemma i ett visst geografiskt område, som 

finns med på EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

• Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade 
underskott och avdrag för negativt räntenetto

Gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020



Hur ska coronastöden redovisas?

• Övrig rörelseintäkt
‒ omställningsstödet 
‒ stöd för korttidsarbete 
‒ kompensationen för höga sjuklönekostnader

• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 
‒ kräver inte särskild bokföringsåtgärd
‒ är inget bidrag 

Läs mer om redovisning av coronastöden på bfn.se

https://www.bfn.se/fragor-och-svar/coronafragor/


Moms



EU-handel till privatpersoner efter den 1 juli 2021

• Distansförsäljning av varor och tjänster – moms i köparens land
‒ ny omsättningströskel: 10 000 euro/år (99 680 kr)
‒ säljaren måste momsregistrera sig i köparnas länder, eller
‒ redovisa via det elektroniska OSS-systemet (tidigare MOSS)

• OSS-deklarationen lämnar säljaren antingen månadsvis eller 
kvartalsvis beroende på vad som ska deklareras

• E-tjänsten för registrering till OSS (One stop shop) öppnar under våren

Ny e-tjänst One Stop Shop (OSS)



Mer om e-handel

• Plattformsföretag kan bli 
skattskyldiga när de medverkar 
vid en försäljning till privatpersoner

• Importerade försändelser med 
lägre värde
‒ ska alltid momsbeläggas, fribelopp 

på 22 euro slopas
‒ olika regler om värdet är över eller 

under 150 euro
‒ om inga specialregler tillämpas så är 

köparen skyldig att betala moms vid 
importen



Fundera över företagets situation 
– krävs det registrering?

Faktorer som kan påverka svaret

• importerar företaget varor som säljs vidare

• hanterar företaget leveranserna till kunder eller sköts dessa av någon annan

• säljer företaget direkt till slutkund eller via ett annat företag eller plattform

• säljer företaget i eget namn eller är det någon annan som säljer 
tjänsterna/produkterna

Mer information publiceras på skatteverket.se under våren



Mer information i Rättslig vägledning

Sökord

• Redovisning enligt särskilda ordningar
• Bestämmelser för plattformsföretag från och med den 1 juli 2021
• Distansförsäljning
• Gemensam omsättningströskel från och med 1 juli 2021

I ”Förklarande anmärkningar om e-handel” finns även 
vägledning till hur de nya reglerna ska tolkas 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/330165.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/385626.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/329326.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/386126.html
https://www4.skatteverket.se/download/18.1aec3436175c97b841519324/1610440120356/EUK%20FA%202017%202455.pdf


Mer information

• skatteverket.se samt 
skatteverket.se » Rättslig 
vägledning

• skatteverket.se » Företag » Skatter 
» Corona ‒ information för företag, 
föreningar och offentliga aktörer

• Skatteupplysningen 0771 – 567 567
‒ mejla oss

skatteverket.se/infotraffar

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.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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