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Inkomstbeskattning
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har följande symbol
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• Felaktigt tecknad ”tjänstepensionsförsäkring”

• Korttidsstöd och lönebaserat underlag
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Skattereduktion för 
investeringar i inventarier

• Gäller fysiska och juridiska 

personer som har inkomst av 

näringsverksamhet

• Svenskt handelsbolag –

delägaren har rätt till 

skattereduktionen
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Skattereduktion för investeringar i inventarier

• 3,9 % av anskaffningsvärdet 

för inventarier som är köpta 

under 2021

• Gäller ej korttidsinventarier och 

inventarier av mindre värde

• Krav på innehavstid

• Tillfällig lag

2021

2023, 2024

eller 2025
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Ansökan om 
skattereduktion

• Tidigast i deklarationen 2023 

• Uppgift om underlaget 

i inkomstdeklarationen

• Möjligt att spara outnyttjat 

underlag 

• Räknas av mot inkomstskatt, 

fastighetsavgift och 

fastighetsskatt
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Hybrida missmatchningar 
Avdragsbegränsning negativa räntenetton



Hybrida missmatchningar

• Skillnader i olika länders 

skattelagstiftning utnyttjas för 

gränsöverskridande skatteplanering

• Regler för att neutralisera effekterna 

har införts i tre steg

• Tredje steget trädde ikraft 1 juli 2021 

och avser så kallade omvända 

hybrida missmatchningar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/378375.html?q=Hybrida+missmatchningar
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/378375.html?q=Hybrida+missmatchningar


Information om begränsningsregler
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https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/aktiebolag/ranteutgifter.4.96cca41179bad4b1aa1510.html
https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/aktiebolag/ranteutgifter.4.96cca41179bad4b1aa1510.html


N9 – Begränsning av 
ränteavdrag m.m.

Nyheter

• Förtydligande om vilka som ska 

lämna bilagan

• Beräkning under avsnitt A

• Kryssrutor för förenklingsregeln 

respektive EBITDA-regeln (sid 3)
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Hjälpblankett (SKV 2089)

Används av företag som tillämpar 

EBITDA-regeln för att beräkna 

resultatet i punkt D.1 på bilaga N9
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Nya domar 



Ny begränsningsregel för underskott från tidigare år

HFD 2021 ref. 33

• Reglerna ger utrymme för 

transaktioner som gör att 

underskott från tidigare år inte 

faller bort vid ägarförändringar

• Förslag om utökade begränsnings-

regler för handel med underskotts-

företag

‒ föreslås träda ikraft 11 juni 2021
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https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-33.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-33.pdf


Nya domar

HFD 2021 ref. 9

Ersättning för styrelseuppdrag är inkomst av tjänst

HFD 2021 ref. 14 

När medges utrangeringsavdrag

HFD ref. 27 
Avdrag för serviceavgift till plattformsföretag

samt Skatteverkets ställningstagande, dnr 8-1081997
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https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-9.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-14.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-27.pdf
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393687.html


Nya domar

HFD 2021 ref. 39

Bonusväxling vid pensionsutfästelse till anställda

HFD 2021 not. 10

Lexel-målet

HFD 2021 ref. 40 

Utomståenderegeln och särskilda skäl
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https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-39.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/notiser/hfd-2021-not.-10.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/referat/hfd-2021-ref.-40.pdf


Felaktigt tecknad ”tjänstepensionsförsäkring”



Felaktigt tecknad 
”tjänstepensionsförsäkring”

Enskilda näringsidkare och 

delägare i handelsbolag

• är inte anställda i sina 

egna verksamheter 

• kan inte teckna 

tjänstepensionsförsäkringar 

för sig själva
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Konsekvenser – enskild näringsidkare

• Försäkringen är ändå en privat pensionsförsäkring och 

försäkringsbolaget ska lämna kontrolluppgift

• Om kontrolluppgift inte lämnas sker beskattning i inkomst av tjänst

• Försäkringen anses därefter vara en kapitalförsäkring

• Viktigt att rättelse sker av en felaktigt klassificerad försäkring
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Konsekvenser – handelsbolagsdelägare

• Den försäkrade (handelsbolagsdelägaren) är inte försäkringstagare

• Försäkringen anses vara en kapitalförsäkring

• Omregistrering krävs för att ses som en pensionsförsäkring

Skatteverkets ställningstagande 2005-04-12, dnr 130 186604-05/111
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2860.html?date=2005-04-12&q=+130+186604-05%2F111
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2860.html?date=2005-04-12&q=+130+186604-05%2F111


Korttidsstöd och lönebaserat underlag 



Korttidsstödet och beräkning av gränsbeloppet

Minskar företagets 

lönekostnader

Korttidsstöd

= statligt bidrag

Lönekostnaden beaktas vid 

beräkning av gränsbeloppet 

enligt huvudregeln

Delägare
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Korttidsstöd 

• Korttidsstöd innebär att staten står för 75 % av lönekostnaden

‒ inklusive arbetsgivaravgifter

• Den del av stödet som motsvarar arbetsgivaravgifterna ska inte 

minska löneunderlaget

• I normalfallet är arbetsgivaravgifterna 24 % (31,42 delat med 131,42) 

av stödet

24 % av stödet ska inte minska löneunderlaget
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/331738.html#h-Korttidspermittering
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/331738.html#h-Korttidspermittering


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

skatteverket.se/infotraffar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html
https://skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html
https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html



