Nyhetsbrev
Kompetens och
engagemang
Både rikstäckande och lokalt
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med
fler än 70 kontor över hela Sverige.
Samarbetet sker genom ett gemensamt
ägt servicebolag – LR Revision & Redovisning Sverige. Internationellt samarbetar vi med RBI som finns representerade över hela världen.
Gemensam kompetens
Servicebolaget arbetar med utveckling,
utbildning, marknadsföring och rådgivning. Vi satsar på att utbilda och
informera om alla nyheter. Inom LR
genomför vi dessutom regelbundet återkommande kvalitetskontroller av revisorer på alla kontor, för att säkerställa
hög kvalitet.
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En annorlunda jul
2020 är ett år som förmodligen kommer att påverka oss under lång tid framöver. Tvätta händerna och håll avstånd har fått en ny och mycket allvarlig
innebörd. Coronapandemin har påverkat oss alla. Hela vårt samhälle har
ställt om. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett mer normalt liv under 2021
även om det inte blir under de första månaderna eller ens det första halvåret.
Mycket talar dock för att det nya normala inte blir det gamla normala. För att
ta några exempel så har e-handel, hemarbete, nya varukedjor och videomöten kommit för att stanna.
Den senaste informationen om Coronapandemin och olika stöd m.m. för
företag hittar du alltid på vår hemsida. Under vissa tider uppdaterar vi information varje vecka eller t.o.m. flera gånger i veckan. Det finns också filmer
där vi sammanfattar det viktigaste.
Men det finns nyheter som inte berör Corona och de kommer vi att fokusera
på i detta nyhetsbrev. Mycket handlar naturligtvis om budgetpropositionen
och förändringar som rör företagen. Men det blir också Brexit vid årsskiftet
då Storbritannien lämnar EU. När detta skrivs ser det ut att bli utan avtal
men det kan ju ändras i sista stund.
Vi vill tillönska dig, dina medarbetare, nära och kära en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År.

Lokalt engagemang
Varje delägarföretag har en stark lokal
förankring, och har samtidigt tillgång
till all den information och kompetens
som finns samlad i nätverket. Varje delägarföretag har dessutom en ingående
kunskap om och förståelse för hur det är
att driva ett mindre företag.
Mer än bara revision
Inom LR Revision & Redovisning finns
auktoriserade och godkända revisorer,
auktoriserade och diplomerade redovisningskonsulter samt skatte- och företagsrådgivare.

Martin Johansson
VD för LR Revision & Redovisning Sverige

Kontakta oss
Hos oss möts du av kompetens och engagemang och får råd och stöd i alla
frågor som rör ditt företagande.
På vår hemsida kan du läsa mer om oss,
om våra produkter och tjänster och där
kan du också enkelt leta fram ditt lokala
kontor.
www.lr-revision.se
info@lr-revision.se

LR Nyhetsbrev december 2020 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson Sid 1

Nyhetsbrev
Budgetpropositionen
för 2021
När detta skrivs behandlar riksdagen de sista delarna av regeringens budget för 2021. Här sammanfattas förslagen som rör
företag och företagare.
Tillfällig skattereduktion för investeringar
Företag och enskilda näringsidkare ska få en tillfällig skattereduktion för investeringar. Skattereduktionen föreslås bli
3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffas under
2021. Det innebär bl.a. att leverans måste ske under 2021.
Skattereduktion kan fås för maskiner och andra materiella
inventarier samt byggnads- och markinventarier avsedda för
stadigvarande bruk i verksamheten och som skrivs av genom
årliga värdeminskningsavdrag. Det innebär att immateriella tillgångar, t.ex. licenser och hyresrätter, inte omfattas. Rätten till
värdeminskningsavdrag påverkas inte. Inventarierna måste
enligt förslaget minst behållas till 1/1 2023 eller vid brutna
räkenskapsår till utgången av räkenskapsåret under 2023.
RUT- och ROT-avdrag.
Systemet med RUT-avdrag utvidgas till att gälla ytterligare
tjänster. För vissa tjänster ges RUT-avdrag även om de utförs
utanför bostaden:
•

•

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder eller till och
från magasinering. Det krävs inte längre att transporterna
har ett samband med flytt.
Möblering och montering av möbler, hushållsmaskiner och
annat lösöre som hör till bostaden om arbetet utförs i eller
nära anslutning till bostaden. Inredning och hemstyling
ingår inte i RUT-avdraget. Detsamma gäller köks- och
badrumsinredning inkl. fasta garderober. Dessa tjänster
täcks in av ROT-avdraget.

•

Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid ett tvätteri.
I tjänsterna som ger rätt till RUT-avdrag ingår torkning,
strykning, mangling, pressning och enklare lagningar, uppläggningar av kläder m.m. samt hämtning och lämning så
länge transporten är en del av tjänsten. Kemtvätt eller tvätt
av stora mattor som kräver särskilda maskiner ger inte rätt
till RUT-avdrag. Sedan tidigare gäller att tvätt och reparationer som utförs i bostaden ger rätt till RUT-avdrag.

•

Transporter av bohag och annat lösöre till butiker, loppmarknader, auktioner eller liknande för försäljning. Syftet
ska vara att sakerna ska återanvändas. Det innebär att
bl.a. transporter av grovsopor till återvinningscentraler inte
omfattas av RUT-avdrag.

•

Enklare tillsyn av bostaden inkl. fritidshus inom EES,
t.ex. ta hand om post, vattna blommor, tända och kontrollera
lampor och liknande. Även att öppna och stänga för att t.ex.
släppa in hantverkare ingår. Däremot ingår inte bevakningstjänster som utförs av bevakningsföretag.
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För tvätt och transporttjänster för återvinning beräknas arbetskostnaden som en schablon uppgående till 50 % av totalkostnaden inkl. moms. I dessa fall blir alltså RUT-avdraget 25 % av
priset. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT- och
RUT-avdrag höjs till 75 000 kr, maxbeloppet för ROT-tjänster är
50 000 kr.
Grön teknik
Det nuvarande systemet med skattereduktioner för investeringar i bl.a. solenergi tas bort. Istället införs ett system som liknar
ROT-avdrag. Det nya systemet innebär att installatören kan
begära att få en del av installationskostnaden utbetald från
Skatteverket på samma sätt som vid ROT-avdrag. Den som låter
utföra arbetet får en preliminär skattereduktion och behöver
inte ligga ute med pengarna. Jämfört med dagens regler handlar
det inte om fler tjänster eller högre bidrag utan om ett nytt
system. Stöd kan fås för följande investeringar och med följande belopp.
•

Solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Om det
är ett kombinerat system för både elproduktion och värmeproduktion måste elproduktionen uppgå till minst 20 % av
den totala produktionen. Skattereduktionen blir 15 % av
arbets- och materialkostnaden.

•

Lagring av egenproducerad el för att använda energin vid
ett annat tillfälle. Skattereduktionen blir 50 %.

•

Laddning för elfordon om laddstationen uppfyller vissa
standarder. Även här blir skatte-reduktionen 50 %.

Stödet omfattar arbete och material, inkl. leverantörens vinstpåslag. Projektering och t.ex. resekostnader är därför inte
stödberättigade. Det finns även ett årligt tak på 50 000 kr. Det
går inte att kombinera det nya stödet med ROT-avdrag.
Systemet omfattar endast installationer i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Installationen ska hänföras till en viss
bostad. Detta innebär t.ex. att solceller i en bostadsrättsförening
som betjänar flera lägenheter eller husets gemensamma
förbrukning eller en laddstation som kan användas av flera inte
ger rätt till skattereduktion. Inte heller installationer i näringsfastigheter ger rätt till skattereduktion.
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Nyhetsbrev
Arbetsgivaravgifter
För att företag ska kunna bedriva forskning och utveckling förbättras villkoren för nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den
andel av arbetstiden som den anställde ska arbeta med forskning
och utveckling sänks till minst hälften av arbetstiden från 75 %.
Det högsta sammanlagda avdraget höjs till 600 000 kr per
månad.
Vidare föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer mellan 19 och 23 år, dvs har fyllt 18 men inte 23 år
vid årets ingång. Under perioden 1 april 2021 till den 31 mars
2023 ska endast ålderspensionsavgift och 9/20-delar av övriga
avgifter betalas på ersättning upp till 25 000 kr per månad.
Arbetsgivaravgifterna blir därmed 19,73 %.
Det föreslås även en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter
för upp till två anställda. Ett företag kan alltså anställa upp till
två personer och få rätt till nedsättning. Förslaget beräknas träda
ikraft den 1 juli 2021 och gälla till den 31/12 2022.
Inkomstbeskattning
Det sker flera förändringar i inkomstbeskattningen. En skattereduktion i form av ett grundavdrag på max 1 500 kr införs. Detta
grundavdrag kommer även att gälla ersättningar från olika
socialförsäkringar. Skiktgränsen när någon ska betala statlig
inkomstskatt blir 523 200 kr för 2021. Gränsen blir högre om
hänsyn även tas till grundavdrag och innebär att statlig inkomstskatt betalas på månadslöner över ca 44 700 kr.
Källa: Prop 2020/21:1
Budgetpropositionen för 2021
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Ekonomiskt
arbetsgivarbegrepp
Nya regler införs för personer som tillfälligt arbetar i Sverige.
Reglerna träffar personaluthyrning och arbetet utförs åt någon
annan än den formella arbetsgivaren. En utomlands bosatt
person som tillfälligt utför arbete i Sverige där den svenske uppdragsgivaren utövar kontroll och ledning ska betala skatt i
Sverige. Det spelar i princip ingen roll hur långt uppdraget i
Sverige är. Detta innebär att t.ex. säsongsarbete träffas av de nya
reglerna. Arbetet anses utfört i Sverige även om personen
arbetar utomlands men inom ramen för uppdragsgivarens
verksamhet i Sverige, t.ex. chaufförer som är anställda av ett
bemanningsföretag i ett annat land men som kör åt ett svenskt
åkeri och där utrikes transporter ingår i arbetsuppgifterna åt
åkeriet.
En särskild regel införs för att undanta mycket korta arbetstillfällen i Sverige. De nya reglerna gäller inte om uthyrningen utförs under högst 15 arbetsdagar i följd och arbetet i Sverige inte
totalt överstiger 45 arbetsdagar under ett kalenderår. Det är alltså
möjligt att för en utländsk person som är uthyrd för att arbeta i
Sverige 14 arbetsdagar vid högst tre tillfällen under ett år utan
att betala skatt i Sverige. Däremot måste en uthyrd person från
en utländsk arbetsgivare betala skatt här om denne arbetar
sammanhängande i Sverige under 20 arbetsdagar vid ett tillfälle. Att den anställde åker till sitt hemland under helgerna ses
inte som ett avbrott under perioden. Det måste ske arbete i utlandet för att det ska ses som ett avbrott av vistelsen i Sverige.
Undantagsregeln gäller även t.ex. personer i utländska dotterbolag som är i Sverige för t.ex. utbildning, möten och liknande.
Skatten till Sverige ska betalas in av den utländske arbetsgivaren
för det arbete som utförs i Sverige. Det är den utländska arbetsgivaren som ska redovisa och betala in skatten. Detta sker enligt
de vanliga svenska reglerna som den utländske arbetsgivaren
alltså måste sätta sig in i. En praktisk lösning kan vara att utse ett
deklarationsombud i Sverige. Skatteavdrag ska göras med 30 %.
De nya reglerna påverkar inte betalning av arbetsgivaravgifter.
Källa: Prop 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Brexit
Storbritannien lämnar EU och den inre marknaden den
31 december 2020. Som det ser ut nu sker detta utan något nytt
avtal. Storbritannien blir då ett tredje land på samma sätt som
t.ex. USA eller Kina. Ingen regel utan undantag, Nordirland
kommer fortsatt att vara en del av EU när det gäller varuhandel
men inte när det gäller tjänstehandel. Vi hade en genomgång av
olika områden som berörs av Brexit i nyhetsbrev 3/2019 som
finns på vår hemsida.
Detta innebär flera förändringar för företag som handlar med
övriga delar av Storbritannien, inte minst när det gäller moms
och tull. Vid försäljning mellan företag handlar det om en rad
nya rutiner som måste vara på plats. Vid försäljning till privatpersoner genom distanshandel till Storbritannien krävs momsregistrering i Storbritannien.
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Stärkt minoritetsskydd
Minoritetsägare i aktiebolag och ekonomiska föreningar, inkl.
bostadsrättsföreningar, ska få förstärkt skydd.
Bolagsverket ska kunna utse en särskild granskare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening utan att frågan först prövas på
en bolags- eller föreningsstämma. För att ansökan ska beviljas
krävs dock att minst 10 % av aktieägarna eller medlemmarna
står bakom ansökan. Detta är samma minoritet som krävs för ett
stämmobeslut. Det händer ibland att rätten att utse särskild
granskare missbrukas så att granskare utses även när det är
uppenbart att det inte behövs. I dessa fall ska de som begär att
särskild granskning ska ske kunna bli ersättningsskyldig för
arvodet. I bolag med högst 10 aktieägare är det viktigt att komma ihåg att en enskild aktieägare har rätt att ta del av bokföring
m.m. utan att någon särskild granskare utses.
I aktiebolagslagen finns regler som ger en minoritetsägare både
rätt och skyldighet att få sina aktier inlösta i vissa situationer.
Om parterna inte kommer överens om priset och villkor för
överlåtelsen finns det detaljerade regler i aktiebolagslagen som
innebär att tvisten ska lösas av tre skiljemän. Ett sådant förfarande är dyrt särskilt i mindre företag. Enligt de nya reglerna
kan skiljeförfarandet göras mer flexibelt, t.ex. genom att samtliga ägare kommer överens om att utse färre skiljemän.
Källa: Prop 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd
i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Laddbox i hemmet
Det blir allt vanliga med elbilar och laddhybrider. Detta har lett
till att Skatteverket bytt fot när det gäller förmånsbeskattning av
laddboxar. Fram till den 31 december i år anses dessa ingå i
förmånsvärdet för bilen om arbetsgivaren installerar en laddbox
för en förmånsbil. Från den 1 januari gäller en annan tolkning
och då ska laddboxen istället ses som en särskild skattepliktig
förmån. I praktiken innebär detta att fasta laddboxar installerade före årsskiftet är en skattefri förmån för den anställde och
efter årsskiftet ska de värderas till marknadsvärdet av installationen.
Portabla laddare som kan användas vid laddning på olika platser
ses enligt Skatteverket som extrautrustning och ska läggas till
förmånsvärdet för bilen.

Moms på
solcellsanläggningar
I vissa fall kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar få
avdragsrätt för ingående moms vid installation av solcellsanläggningar. En förutsättning för avdragsrätt är att elen används
för en momspliktig försäljning, t.ex. överskottsel till elbolag, el
för uthyrning i lokaler som omfattas av skattskyldighet eller individuell mätning och debitering av el till hyresgäster. Den del
som motsvarar el för gemensamma utrymmen och tvättstugor
m.m. ger inte rätt till avdrag.

Tips – inför årsskiftet
Som alltid är det viktigt att ta ut rätt kontant
lön. För att kunna utnyttja reglerna om utdelning på det lönebaserat utrymme krävs att
ägaren tar ut kontant lön under 2020 som
uppgår till ett visst minimibelopp. Är den
totala lönesumman 4 810 000 kr eller högre
krävs ett löneuttag på 641 280 kr. Är den totala
lönesumman lägre krävs en kontant lön på
400 800 kr plus 5 % av lönerna i företaget och
dess dotterbolag. Detta innebär en lägsta lön
på 421 895 kr.
Tänk dock på att en höjning av lönen kan
påverka rätten till stöd för korttidspermittering/arbete för företag som drabbats av
Coronapandemin. Enligt Tillväxtverket anses
nämligen en lönehöjning under stödperioden
som är högre än vad som följer av kollektivavtal vara ett tecken på att företaget inte drabbats
av allvarliga ekonomiska svårigheter och då
föreligger inte rätt för stöd överhuvudtaget.
Det är möjligt att ge skattefria gåvor så länge
de ges till alla anställda, även ägare kan vara
anställda. Förutom julgåva på 450 kr gäller
under 2020 att företag får ytterligare gåva på
högst 1 000 kr, båda beloppen inkl. moms.
Gåvorna kan vara i form av presentkort så
länge de inte kan lösas in i pengar.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom 2020-10-25,
mål nr 6174-18
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