Skattefrågor i budgetpropositionen
Regeringen har presenterat sina förslag till statsbudget för 2016. Med stöd av decemberöverenskommelsen bör förslagen godkännas av riksdagen. Om inte annat framgår nedan föreslås de nya
reglerna träda ikraft den 1/1 2016.

Företagsbeskattning
Några direkta förändringar föreslås inte inom själva företagsbeskattningen.
Nytt är att regeringen vill införa ett system med tonnageskatt för den svenska handelsflottan.
Förslaget kan träda ikraft tidigast den 1/7 2016. Detta kommer att finansieras bl.a. med en räntebeläggning av ackumulerade överavskrivningar som rederierna har.
En uttrycklig regel som anger att allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund får sälja skänkta
varor skattefritt som finansieringsskälla för ideellt arbete införs, i sak ansluter detta till tidigare
praxis.

Sociala avgifter m.m.
Särskild löneskatt införs för arbetsinkomster och för aktiv näringsverksamhet får de som fyllt 65 år
vid den 1/1 ett visst år eller är yngre men uppbär hel allmän ålderspension. Den särskilda löneskatten
blir 6,15 %.
Slopandet av nedsättningen av socialavgifter för unga tidigareläggs med en månad till den 1 juni
2016.
Den totala nivån för socialavgifter förändras inte, däremot sker det vissa förändringar inom
avgifterna genom att sjukförsäkringsavgiften höjs och den allmänna löneavgiften sänks.

Beskattning av arbetsinkomster
Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över ca 50 000 kr i månaden för de som inte fyllt 65 år.
Tekniskt är förslaget anpassat till basbeloppet vilket innebär att beloppsgränsen kommer att
förändras med förändringar i basbeloppet. Avtrappningen är 3 %, i praktiken innebär detta en
höjning av marginalskatten med 3 % i inkomstintervallet 50 000 - 123 300 kr i lön per månad.
Samtidigt begränsas uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. För 2016 sker ingen
uppräkning alls. För 2017 föreslås uppräkningen bli 1 % istället för de 2 % utöver konsumentprisindex
som följer av gällande lagstiftning.
Den nuvarande nedsättningen av förmånsvärde för el-, laddhybrider och gasdrivna bilar förlängs med
tre år, d.v.s. till och med 2019. Den maximala minskningen av förmånsvärdet sänks dock från 16 000
till 10 000 per år under perioden 2017 till 2020.
Avdragsrätten för privat pensionssparande (allmänt avdrag) tas bort helt. Avdragsrätten för näringsidkare eller de som saknar pensionsrätt i sin anställning förändras inte.
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ROT- och RUT-avdrag
ROT-avdrag medges även i fortsättningen upp till 50 000 kr per person och år. Subventionsgraden
föreslås dock sänkas från 50 % till 30 %. Det maximala underlaget för skattereduktion blir därmed
167 000 kr, jämfört med dagens 100 000 kr.
Taket för RUT-avdrag begränsas till 25 000 kr per person och år för skattskyldiga som inte fyllt 65 år.
Fortfarande medges avdrag med 50 % av arbetskostnaden. För de som fyllt 65 år vid kalenderårets
början gäller fortfarande taket för RUT-avdrag på 50 000 kr. Avgörande för det högre eller lägre taket
är åldern på den person som söker RUT-avdrag, detta innebär att begränsningen även gäller när barn
köper RUT-tjänster åt sina äldre föräldrar. Om föräldrarna istället får pengarna i gåva och själv
betalar RUT-tjänsterna gäller det högre beloppet.
De tjänster som omfattas av RUT-avdrag begränsas. Enligt regeringen ska matlagning inte längre ge
rätt till RUT-avdrag. Det spelar i princip ingen roll om det är fråga om mer avancerad eller enklare
matlagning utan i princip ger ingen matlagning längre rätt till RUT-avdrag. Ett undantag finns och det
är en barnvakts tillagning av mat till barnen inom ramen för en barnvaktstjänst som fortfarande ger
rätt till RUT-avdrag. Även avdragsrätten för städtjänster begränsas till enklare städtjänster och
flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär, inkl.
vanlig storstädning. Avdragsgill städning förutsätter dessutom att inte man inte använder mer
avancerad städutrustning, vad som avses med mer avancerad utrustning är dock inte klart. Både
städningens karaktär och använd utrustning måste vara enklare för att avdrag ska medges. Exempel
på tjänster som inte kommer att omfattas av RUT-avdrag är sanering av klotter och poolrengöring.
Avancerad utrustning som inte ger rätt till avdrag är t.ex. användning av större ångtvättmaskin,
golvboningsmaskin och ozonaggregat för sanering av röklukt.
ROT-och RUT-tjänster kan även vara en skattepliktig löneförmån. Reglerna om skatteuppbörd ändras
på så sätt att arbetsgivaren ska beakta förmånens värde men reducera avdraget för preliminär skatt
med det belopp som motsvarar den anställdes skattereduktion.

Beskattning av kapitalinkomster
Schablonintäkten för investeringssparkonto höjs genom att statslåneräntan ska räknas upp med 0,75
% och lägst ska vara 1,25 % av kapitalunderlaget.
Förvaltningsutgifter får inte längre dras av i inkomstslaget kapital.
Reglerna om investeraravdrag begränsas i de fall den skattskyldige eller någon närstående till denna
under året eller under de två närmast föregående åren köpt eller innehaft akter i företaget eller i
annat företag i samma koncern.

Moms
Moms på biobiljetter höjs från 6 % till 25 %.
Posttjänster och frimärken kommer att undantas från moms. Exakt vilka posttjänster som undantas
från moms är inte klart, regeringen återkommer med ett förslag som bl.a. kan beröra företags köp av
posttjänster.
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Energiskatter m.m.
Skatten på drivmedel höjs något mer än vad som tidigare aviserats, höjningen är utöver den årliga
uppräkningen. Höjningen för bensin blir 48 öre (60 öre inkl. moms) och för diesel 53 öre (66 öre inkl.
moms).
För jord- och skogsbruk ökas befrielsen från koldioxidskatt i arbetsmaskiner till 143 öre per liter
diesel, under perioden 2016-2018 föreslås dessutom en ytterligare befrielse till sammanlagt 170 öre
per liter.
Regeringen säger nu att man inte har för avsikt att återinföra den skatt på gödselmedel som
avskaffades 2010, skatten på bekämpningsmedel kommer dock att ses över vilket kan innefatta även
andra former av beskattning för att minska spridning av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen.

Förseningsavgifter och kontrollavgifter
Regeringen föreslår en höjning av förseningsavgifter och kontrollavgifter för personalliggare och
kassaregister med 25 %.
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