AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2020
Från Företagarnas Redovisningsbyrå i Stockholm januari 2020
Glöm inte att ta del av tidningen Resultat som vi tillhandahåller löpande.
Om ni mot förmodan inte erhåller tidningen Resultat ber vi er kontakta oss så ser vi till att ni får den.
Bifogat finns även information gällande belopp och procentsatser för inkomståret 2020.

KONTROLLUPPGIFTER OCH SKATTEAVDRAG 2019
En nyhet för i år är att arbetsgivare och pensionsutbetalare inte längre skickar ut några
kontrolluppgifter för lön och pension.
Från och med januari 2020 kommer den som är anställd inte längre att få någon årlig kontrolluppgift.
I stället ska den anställde logga in på Mina sidor på skatteverkets hemsida och där se alla uppgifter
som det redovisats till Skatteverket varje månad.
Kontrolluppgift ska dock lämnas på ränteinkomster, utdelningar och ränteutgifter samt på
hyresersättningar
Alla juridiska personer, utom dödsbon skall lämna kontrolluppgift för ränta som betalats ut till fysiska
personer. Ett exempel är ett fåmansföretag som betalar ränta till delägare.
Skatteavdrag skall göras på ränteutbetalningen med 30 %.
Alla aktiebolag skall lämna kontrolluppgift på utdelning till fysiska personer.
Skatteavdrag ska inte göras.
BOLAGSSKATT
Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%.
Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser.
Bolagsskatt för räkenskapsår som påbörjas 2019-2020 är 21,4%
Bolagsskatt för räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare är 20,6%
LÄGSTA TILLÅTNA AKTIEKAPITAL
Riksdagen beslutade 28 november att privata aktiebolag ska ha ett lägsta tillåtna aktiekapital
på 25 000 kr. Halveringen sker för att Sverige ska ha samma krav som andra EU-länder och
för att det ska bli enklare att starta aktiebolag.
DEKLARATIONSTIDPUNKT OCH KOMPLETTERINGSBETALNING AV SKATT
FÖR FYSISKA PERSONER OCH DÖDSBON
Inkomstdeklarationen skall vara inlämnad senast den 4 maj 2020
För att undvika kostnadsränta på skattekonto skall tilläggsbetalning för beräknad kvarstående skatt
överstigande 30 000 kr vara inbetald 12 februari 2020 och resterande betalning skall vara inbetald den
4 maj 2020 för att undvika ränta.
OBS! Skatteverket skickar ut slutskattsedeln vid olika datum, inbetalning av kvarskatt skall ske inom
90 dagar från och med datum för erhållen slutskattsedel.
SKATTEN SÄNKS FÖR PERSONER ÖVER 65 ÅR
Vid årsskiftet sänks skatten för personer över 65 år. Förändringen innebär att samma skatt ska gälla
för lön och pension. Det här berör personer över 65 år som har inkomster över 17 000 kronor per
månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör omkring en miljon
pensionärer.
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ÖVRE SKIKTGRÄNSEN FÖR STATLIG SKATT AVSKAFFAS
Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, det som i dagligt tal kallas värnskatt, avskaffas vid
årsskiftet. Den övre skiktgränsen uppgår 2019 till 689 300 kronor per år. Över denna gräns har så
kallad värnskatt tagits ut fram till och med 2019. Det är en extra statlig skatt om fem procent. Denna
avskaffas vid årsskiftet.
Från och med 2020 utgår bara 20 procent statlig inkomstskatt på inkomster över 523 200 kr.
FASTIGHETS-OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄLJNING
Kapitalvinstskatten vid försäljning.
Skatten på kapitalvinst vid försäljning av villa och bostadsrätt är 22 %.
Se även under uppskov.
En förlust är avdragsgill till 50 %.
RUT och ROT-avdrag
Nu gäller elektronisk betalning för att erhålla rot- och rutavdraget
Du som betalar för rot- och rutarbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och
rutavdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas
från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. Exempel på elektroniska
betalningar är en betalning med kontokort, BankID, Swish eller en betalning som görs via inbetalning
på bank.
Rot- och rutavdraget räknas ihop och får uppgå max till 50 000 kr. per person och år.( Detta kan ev.
ändras under året till 75 000 kr beroende på de politiska besluten)
I deklarationen står det förtryckt hur stor preliminär skattereduktion man fått för RUT och ROT.
I och med underskrift av deklarationen godkänns skattereduktionen.
Anställda som har husarbete som löneförmån omfattas också av reglerna om skattereduktion.
HYRESINKOMSTER FÖR PRIVATPERSONER
Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter
uppgår till 40 000 kr per år. Vid uthyrning av en småhusfastighet medges även avdrag med 20 procent
av den faktiska hyresinkomsten. Hyresinkomster därutöver beskattas som inkomst av kapital.
För bostadsrätter och hyresrätter medges utöver schablonen avdrag för erlagd avgift respektive hyra.
Hyresinkomster därutöver beskattas som inkomst av kapital.
PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER
Arbetsgivare
Avdrag för pensionskostnader får enligt huvudregeln göras i näringsverksamheten med 35 % av den
anställdes lön. Som lön räknas all pensionsgrundande ersättning. Avdraget begränsas dock till max.10
basbelopp. När pensionsskyddet är bristfälligt kan högre avdrag erhållas.
Privat
Pensionsavdrag för privatpersoner har slopats
UPPSKOVSBELOPP VID AVYTTRING AV FASTIGHET/BOSTADSRÄTT
Uppskovstaket är borttaget under tiden 21 juni 2016–30 juni 2020. Det betyder att du kan få slutligt
uppskov med hela vinsten om du har sålt din bostad den 21 juni 2016 eller senare och har köpt en ny
bostad för minst samma pris som du sålde för.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 föreslagit att uppskovstaket ska höjas från
1 450 000 kronor till 3 000 000 kronor på försäljningar som görs från och med den 1 juli 2020 när
uppskovstaket återinförs.
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UTDELNINGAR OCH KAPITALBESKATTNING I FÅMANSBOLAG
Under år 2020 kvarstår nuvarande regler för beräkning av utdelningsunderlag och beräkning av
kapitalbeskattad vinst vid avyttring av aktier. Eventuella förändringar kan komma under året.
Avyttring av aktier i fåmansföretag
Vid beräkning av beskattning av vinst vid avyttring av aktier beskattas hela vinsten i tjänst. Dock
beskattas högst 100 inkomstbasbelopp av en vinst i tjänst.
Begränsningen gäller hela den sammanlagda närståendekretsen.
Före beräkning av beskattningsunderlag får som tidigare sparad utdelning avräknas till kapitalbeskattning.
Utdelning år 2020 i fåmansföretag
Utdelningsunderlaget år 2020 erhålls genom att multiplicera underlaget med statslåneräntan november
året innan utdelningsåret ökat med 9 % vilket för år 2020 blir 9,00 %. Från tidigare år sparad utdelning
multipliceras underlaget med statslåneräntan ökat med 3 %, vilket för år 2020 blir 3,00 %
Utöver underlaget enligt ovan får under vissa förutsättningar underlaget ökas med en viss del av samtliga
anställdas kontanta löner året före utdelningsåret. I lönebeloppet får även ägares löner ingå.
Avdrag skall dock göras för erhållna lönebidrag.
Förutsättningen är att en delägare eller någon inom närståendekretsen året före utdelningsåret tagit ut en
kontant lön med ett belopp motsvarade det minsta av:
-

6 inkomstbasbelopp (6 * 64 400 kr= 386 400 kr med tillägg av 5 % av samtliga
sammanlagda kontanta löner i företaget (inkl. aktieägarnas)

-

9,6 inkomstbasbelopp (9,6 * 64 400 kr = 618 240 kr)

Därutöver måste delägarens kapitalandel uppgå till minst 4 % av bolagets totala kapital
Uppfylls ovanstående krav hos respektive delägare får underlaget för utdelning ökas med 50 % av
löneunderlaget fördelat efter aktieinnehav.
Som ett alternativ till reglerna om kapitalunderlag och löneunderlag får en ägare alltid ta upp ett
Schablonbelopp enligt förenklingsregeln.
Schablonbeloppet vid utdelning år 2020 är 177 100 kr.
Beloppet gäller totalt för samtliga aktier i bolaget.
Schablonregeln kan inte kombineras med löneunderlaget
För beskattningsåret får det lönebaserade utrymmet uppgå till högst 50 gånger den egna eller någon
närståendes kontanta ersättning från bolaget under året före beskattningsåret.
Fåmansdelägare som äger andelar i flera fåmansföretag kan bara använda förenklingsregeln vid
beräkning av årets gränsbelopp för andelar i ett av företagen. Tas utdelning även från övriga företag får
endast huvudregeln tillämpas för dessa.
Skatten på utdelning inom kapitalbeskattat utrymme är 20 %.
Utdelning därutöver beskattas i sin helhet i tjänst.
Maximalt 90 inkomstbasbelopp av en utdelning beskattas i tjänst. Gränsen gäller utdelning till den
skattskyldige och närstående som inräknas i samma närståendekrets.
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