
Åhörarmaterial till filmen
Skatteträff ‒ del 4

Arbetsgivarområdet

Sidor som innehåller länkar 

har följande symbol



Innehåll

• Bilförmån – nya regler från 
1 juli 2021

• Skatteavdrag när en anställning 
avslutas

• Forskningsavdraget – större 
nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna

• Stödområden – lägre 
arbetsgivaravgifter

• Tillfälligt utvidgat växa-stöd

• Skattefri gåva och 
friskvårdslistan
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Bilförmån



Bilförmån –
från 1 juli 2021

Samma regler som tidigare

• Prisbasbeloppet för 
beskattningsåret

• Bilens fordonsskatt enligt 
vägtrafikskattelagen

Ändrade regler

• Ränterelaterade beloppet  

• Prisrelaterade beloppet 
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Tre beräkningsmodeller för bilförmån

Juli

1

2018 2021
Juli

1

Före Mellan Efter

Datum när bilen togs i trafik 
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https://www7.skatteverket.se/portal/bilformansberakning/
https://www7.skatteverket.se/portal/bilformansberakning/


Skatteavdrag på ersättning till anställda



Skatteavdrag på ersättning till anställda

Huvudinkomst

• Regelbunden ersättning, 

som lön

• Skatteavdrag enligt 

allmän tabell

Engångsbelopp

• Exempelvis 

semesterersättning och 

tillfälliga förmåner

• Skatteavdrag enligt 

engångstabell

Skatteavdrag på ersättning som inte är huvudinkomst = 30 procent 
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Nytt om skatteavdrag vid avslutad anställning

• Huvudinkomst till och med sista regelbundna löneutbetalningen

‒ skatteavdrag på lön enligt allmän tabell

‒ engångsbelopp enligt engångstabell 

• Slutreglering senast månaden efter

‒ huvudinkomst, skatteavdrag enligt engångstabell

• Andra senare ersättningar är sidoinkomst 

‒ skatteavdrag med 30 procent 

Skatteverkets ställningstagande 2021-06-29, dnr 8-1068987
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393678.html?date=2021-06-29
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393678.html?date=2021-06-29


Exempel med skatteavdrag vid avslutad anställning

25

Oktober

25

December

Sista arbetsdag 15 oktober

November

Skatteavdrag enligt

engångstabell

Skatteavdrag enligt

allmän tabell

Skatteavdrag 

med 30 procent

25

December
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Forskningsavdraget och stödområden



Forskningsavdraget

Förstärkt nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna från 1 juli 2021

• Arbetstid minst 50 % och 

minst 15 timmar

• Högsta avdrag 600 000 kr 

per månad och utbetalare

• För koncerner höjt avdrag till 

totalt 1 225 652 kr per månad

12 2021-11-15



Förutsättningar för forskningsavdraget

Forskning eller utveckling

• I kommersiellt syfte, ta fram ny kunskap

• Systematiskt och kvalificerat arbete

• Utvecklingsarbetet ska utgå från forskningsresultat

De anställda

• Ska arbeta direkt med forskning och utveckling

• Ålder har betydelse 
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https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/forskningsavdrag.4.8dcbbe4142d38302d7cb4.html
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/forskningsavdrag.4.8dcbbe4142d38302d7cb4.html


Lägre arbetsgivaravgifter i stödområden

• Avdrag med 10 % av avgiftsunderlaget

• Högst 7 100 kr per månad och 85 200 kr per år

• Outnyttjat avdrag får ej sparas

• Avdrag i första hand från allmänna löneavgiften

• Inget avdrag

‒ till exempel staten och kommunerna

‒ verksamheter som får vissa EU-stöd
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Förtydliganden och ny lagstiftning under 2021

• Arbetsgivaravgifterna lägst = ålderspensionsavgiften

• Unga som fyllt 18 år, men inte 23 år, lägst 10,21 %

• Beordrat hemarbete under pandemin anses utfört i stödområdet

• Avdragsbegränsning för egenföretagare med anställda

‒ maximal nedsättning 85 200 kr
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1335.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1335.html


Tillfälligt utökat växa-stöd 



Tillfälligt utökat växa-stöd – från en till två anställda

• Avser anställningar som påbörjats 1 juli 2021 – 31 december 2022

• Stödet kan fås av företag som under kvalificeringsperioden 

10 september 2020 – tills anställningen påbörjats

‒ inte haft några anställda, eller

‒ som har en anställd och nu ska anställa ytterligare en person

• För att få stöd för anställd nummer två ska den först anställda arbeta 

kvar i företaget

• Växa-stödet kan inte överföras till nästa anställd 
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Tillfälligt utökat växa-stöd – exempel

• Aktiebolag med en anställd 

delägare anställer Mia 

‒ växa-stöd för Mia

‒ arbetsgivaravgift 10,21 %

i stället för 31,42 %

• Mia säger upp sig och   

företaget vill anställa en 

eller två nya personer 

Mia, född 1961

Shirin, född 1997

Elmer, född 2003
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1.  Mia arbetar kvar i företaget när nästa person anställs

2.  Mia hinner sluta innan nästa person anställs 

Inget växa-stöd för nästa person (ej längre växa-företag)

1

Mia

Växa-stöd

(åldern avgör)

2

?

3

Inget stöd för 

anställd nummer tre 
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Skattefri gåva och friskvård



Skattefri gåva

• Tillfällig lag till 31 december 2021

• Gåvornas värde maximalt 2 000 kr 

inklusive moms per anställd 

• Får inte lämnas i pengar

• Skattefriheten gäller utöver de befintliga 

skattefria gåvorna, exempelvis julgåvor

• Måste ges till en större grupp anställda 

för att vara skattefri
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Friskvård

Oförändrade regler

• Friskvårdslistan A-Ö utgår vid 

årsskiftet 2021/22

• Innehåller bara exempel 

– är inte heltäckande

• Arbetsgivarens ansvar att bedöma 

och godkänna

• Maximalt 5 000 kr i friskvårdsbidrag 

per år och anställd

22 2021-11-15

Länk%20till%20RV:%20https:/www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324011.html?pk_vid=0405ed5e9629c796152934655491cb67
Länk%20till%20RV:%20https:/www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324011.html?pk_vid=0405ed5e9629c796152934655491cb67


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

2021-11-1523

skatteverket.se/infotraffar

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html
http://www.skatteverket.se/infotraffar



