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Innehåll

• Systemdokumentation och 
behandlingshistorik

• Ändrad inkomstskatt för juridiska 
personer, rot- och avdrag m.m.

• Nyheter med anledning av 
corona

• Budgetpropositionen för 2021
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Systemdokumentation och behandlingshistorik



Systemdokumentation
• Beskrivning över bokföringssystemets 

organisation och uppbyggnad
‒ skapar överblick av bokföringssystemet 

• Gör det möjligt att följa en 
affärshändelse från verifikation till 
årsbokslut/årsredovisning och omvänt 

• Systemdokumentation ska finnas 
även vid manuell bokföring

• Utgör räkenskapsinformation 
‒ ska arkiveras

Behandlingshistorik
• Visar hur en bokföringspost har 

bearbetas i bokföringssystemet
‒ behandlingshistorik kan skapas automatiskt 

av bokföringsprogram och kassaregister

• Kravet på behandlingshistorik finns  
även för manuell bokföring
‒ historiken framgår normalt direkt av 

bokföringen

Systemdokumentation och behandlingshistorik
‒ ska alltid finnas

2020-11-134



Systemdokumentation ska innehålla

• Kontoplan 

• Beskrivning av hur konton används och hur de sammanställs när 
årsbokslut eller årsredovisning upprättas 
‒ om detta inte framgår av kontoplanen

• Samlingsplan (dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad 
och sambanden mellan de olika delarna) 

• Arkivplan 

Mer information om systemdokumentation och behandlingshistorik: 
BFNAR 2013:2 med tillhörande vägledning
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https://www.bfn.se/wp-content/uploads/2020/06/bfnar13-2-grund.pdf


Ändrad bolagsskatt/sänkt expansionsfondsskatt, 
rot- och rutavdrag m.m.



Ändrad statlig inkomstskatt för juridiska personer 
och sänkt expansionsfondsskatt

• Den statliga inkomstskatten för juridiska personer sänks i två steg
‒ skatten är 21,4 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare
‒ skatten är 20,6 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare

• Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, till 20,6 % från och med 2021
‒ kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare ska multipliceras med 125,94 %
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Uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljning

• Taket för uppskovsbeloppet höjt till 3 miljoner kr vid försäljning 
av privatbostad
‒ gäller försäljningar från och med 1 juli 2020

• Förslag om att slopa schablonintäkten på uppskovsbelopp 
‒ ändringen gäller från 1 januari 2021 (deklaration som lämnas 2022)
‒ både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna
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Felaktiga rot- och rutavdrag

• Vanligt med felaktiga avdrag för trädgårdsarbeten

• Exempel på arbeten som inte ger rätt till skattereduktion
‒ utomhuspool (bygga pooldäck, gräva för pool)
‒ nya Attefallshus, växthus och andra fristående hus
‒ sten- och mursättningar och staket
‒ anläggning av gräsmattor, uppfarter m.m.

• På vår webbplats kan du läsa vilka arbeten som är godkända eller 
inte godkända för rotavdrag

skatteverket.se/foretag » Skatter » Rot och rut » Ger arbete rätt till rotavdrag?
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https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrut/gerarbetetratttillrotavdrag.4.5c1163881590be297b5173bf.html


Nyheter med anledning av corona



Nedsättning av egenavgifter p.g.a. corona
• Lägre egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer  

som är delägare i handelsbolag för kalenderår 2020 
‒ vid förlängt räkenskapsår proportioneras inkomsten

• Endast ålderspensionsavgift (10,21 %) på överskott upp till 100 000 kr

• Gäller även vid återföring av periodiseringsfond

Tänk på att lämna preliminär Inkomstdeklaration om 
verksamheten gått sämre än beräknat
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Redovisning av coronastöden

• Stöd med anledning av coronaviruset bokförs normalt som övrig 
rörelseintäkt
‒ gäller omställningsstöd, stöd för korttidsarbete och kompensationen för höga 

sjuklönekostnader
‒ omställningsstödet är ett näringsbidrag

• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter medför ingen särskild 
bokföringsåtgärd
‒ är fråga om en nedsättning av arbetsgivaravgifter, d.v.s. inte ett bidrag 

Läs mer på bfn.se/coronafrågor
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https://www.bfn.se/fragor-och-svar/coronafragor/


Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kr, fördelat på 
de tre stödperioderna, vid minskad nettoomsättning enligt nedan

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Period Understeg netto-
omsättningen med

Jämfört med 
perioden

Mars – april 2020 70 % Mars – april 2019

Maj 2020 60 % Maj 2019

Juni – juli 2020 50 % Juni – juli 2019
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Budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1)



Fri kost − ändrad beräkning 
av förmånsvärdet

• Kostförmån för en hel dag: 
0,52 % av prisbasbeloppet, 
avrundat till närmast femtal kr  
‒ tidigare har värdet fastställts av 

Skatteverket, utifrån 
genomsnittspriset för lunch

• Reglerna förslås träda ikraft 
den 1 januari 2021
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• Skattelättnaden gäller för experter, forskare och andra nyckelpersoner

• Föreslås gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i 
Sverige påbörjades

• Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021 

Utvidgad tidsgräns för expertskatt
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• Rutavdraget föreslås omfatta även
‒ tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten
‒ möblering av bostad, samt montering av möbler (inredningstjänster omfattas inte)
‒ transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget 

kan komma till återanvändning samt transport till och från magasinering
‒ enklare tillsyn av en bostad, t.ex. fritidshus

• Förslås träda i kraft 1 januari 2021

Förslag om utökat rutavdrag och höjt avdragstak

Taket för rutavdraget höjs från 50 000 kr till 75 000 kr per person/år
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En ny skattereduktion för 
installation av grön teknik

• Solceller: 15 % av debiterade 
arbets- och materialkostnader

• Lagring av egenproducerad 
elenergi och installation av 
laddningspunkt till elfordon: 
50 % av debiterade arbets-
och materialkostnader  

• Skattereduktionen får uppgå till 
högst 50 000 kr/beskattningsår 
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Förslag om tillfälligt 
utökat Växa-stöd

• Växa-stödet föreslås utökas till 
att 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

• Nedsättningen föreslås gälla för 
anställningar under perioden 
1 juli 2021 – 31 december 2022 
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• Nuvarande regler om nedsättning av arbetsgivaravgifterna är tillfälliga 
och upphör vid utgången av år 2021 

• Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna görs 
permanenta 

• Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021

Växa-stödet föreslås bli permanent

Regeringens proposition 2020/21:14
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bestammelserna-om-nedsattning-av_H80314


Tillfällig skattereduktion 
för inköp av inventarier

• Förslag om tillfällig skattereduktion 
på 3,9 % av anskaffningsvärdet 
‒ inventarier som anskaffats under 2021

• Skatteavräkning görs mot 
inkomstskatten 

Gäller alla som redovisar inkomst 
av näringsverksamhet 

2020-11-13 21



Mer information

• skatteverket.se samt skatteverket.se 
» Rättslig vägledning

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

• Skatteupplysningen
telefon 0771-567 567

skatteverket.se/infotraffar

2020-11-1322

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/informationstraffarochwebbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html
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