AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2021

Från Företagarnas Redovisningsbyrå i Stockholm januari 2021
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.
Bifogat finns även information gällande belopp och procentsatser för inkomståret 2021.

Krisåtgärder till följd av Covid-19
Under våren vidtar regeringen ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19
för bland annat företag. En förlängning av en del av dessa krisåtgärder kommer att föreslås av
regeringen i en ändringsbudget.
Regeringen har bla föreslagit att arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kronor per
månad för unga som har fyllt 18 år men inte har fyllt 23 år vid årets ingång tillfälligt ska sänkas till
19,73 procent. På belopp som överstiger 25 000 kronor per månad sker ingen nedsättning enligt de här
reglerna. Enligt förslaget ska lagändringen träda i kraft den 6 februari 2021 men gälla retroaktivt för
ersättningar som utbetalats efter den 31 december 2020. Lagen gäller till och med 31 mars 2023.
Detta innebär att under hela år 2021 kan arbetsgivare få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för de
anställda som är födda åren 1998-2002.
Se skatteverkets hemsida för ytterligare info.

DEKLARATIONSTIDPUNKT OCH KOMPLETTERINGSBETALNING AV SKATT
FÖR FYSISKA PERSONER OCH DÖDSBON
Inkomstdeklarationen skall vara inlämnad senast den 3 maj 2021.
För att undvika kostnadsränta på skattekonto skall tilläggsbetalning för beräknad kvarstående skatt
överstigande 30 000 kr vara inbetald 12 februari 2021 och resterande betalning skall vara inbetald den
3 maj 2021.
OBS! Skatteverket skickar ut slutskattsedeln vid olika datum, inbetalning av kvarskatt skall ske inom
90 dagar från och med datum för erhållen slutskattsedel.

ÖVRE SKIKTGRÄNSEN FÖR STATLIG SKATT
Från år 2020 finns bara en statlig inkomstskatt som utgår med 20 %.
För år 2020 utgår statlig inkomstskatt på inkomster över 523 200 kr.
För år 2021 utgår statlig inkomstskatt på inkomster över 537 200 kr.
ÖVRIGA INKOMSTNIVÅER 2020 OCH 2021
2021
Sjukpenninggrundande inkomst
380 800
Föräldrapenninggrundande inkomst
476 000
Pensionsgrundande inkomst
550 374

2020
378 000
473 000
539 076
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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 %.
UPPSKOV
Skatten på uppskovsbeloppet vid bostadsvinster (0,5 procent) tas bort från och med detta år. Detta
gäller både för befintliga och framtida uppskov och motivet är att underlätta rörligheten på
bostadsmarknaden.
När det gäller maximalt uppskovsbelopp beror det på när den aktuella bostaden säljs. För bostäder
sålda den 1 juli 2020 eller senare har återigen ett uppskovstak införts. Taket är på 3 000 000 kr. På
försäljningar mellan den 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inget uppskovstak.

HÖJT OCH UTÖKAT RUTAVDRAG
Rut- och rotavdragen för hushåll höjs till 75 000 kronor per person och år. Det går också att få avdrag
för fler ruttjänster än hittills, till exempel montering av möbler och enklare tillsyn av fritidshus.
På Skatteverkets hemsida finns fullständig information om vilka tjänster som rot/rutavdraget omfattar.

SKATTEREDUKTION FÖR INSTALLATION GRÖN TEKNIK
Skattereduktionen sköts av Skatteverket och kommer att fungera likadant som rut- och rotavdragen.
Det innebär att du som köpare av grön teknik får avdraget direkt på fakturan. Giltiga gröna
investeringar som får skatteavdrag är installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi
och laddningspunkter till elfordon. Maxbelopp för skattereduktion är 50 000 kr.
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.

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%
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.
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UTDELNINGAR OCH KAPITALBESKATTNING I FÅMANSBOLAG
Under år 2021 kvarstår nuvarande regler för beräkning av utdelningsunderlag och beräkning av
kapitalbeskattad vinst vid avyttring av aktier. Eventuella förändringar kan komma under året.

Utdelning år 2021 i fåmansföretag
Utdelningsunderlaget år 2021 erhålls genom att multiplicera underlaget med statslåneräntan november
året innan utdelningsåret vilket för år 2021 blir 9,00 %.
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. Tänk särskilt vid användning av korttidspermittering.

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 * 66 800 kr= 400 800 kr med tillägg av 5 % av samtliga
sammanlagda kontanta löner i företaget (inkl. aktieägarnas)

-

9,6 inkomstbasbelopp (9,6 * 66 800 kr = 641 280 kr)

Därutöver måste delägarens kapitalandel uppgå till minst 4 % av bolagets totala kapital.
Aktierna måste också ägas vid årets ingång.
Som ett alternativ till reglerna om kapitalunderlag och löneunderlag får en ägare alltid ta upp ett
Schablonbelopp enligt förenklingsregeln.
Schablonbeloppet vid utdelning år 2021 är 183 700 kr.
Beloppet gäller totalt för samtliga aktier i bolaget.
Schablonregeln kan inte kombineras med löneunderlaget
Kontakta gärna oss för ytterligare råd och information.
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