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SMÅTT OCH GOTT UR REGERINGENS HÖSTBUDGET 

21 september lämnde regeringen in budgetpropositionen för år 2021 till 

riksdagen. Budgeten har ännu inte klubbats igenom i riksdagen, men vi vill 

ändå belysa några av förslagen i budgeten: 

 Taket för rutavdrag höjs från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år. 

Det utvidgas också till att omfatta tvätt vid tvättinrättning, möblering av 

bostad inklusive möbelmontering, viss bortforsling av bohag samt enklare 

tillsyn av bostad. Föreslås gälla från 1 januari 2021. 

 Ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik 

(t.ex. solceller) på max 50 000 kr per person och år. Föreslås gälla från 1 

januari 2021. 

 Räntan på framskjuten beskattning av vinst från försäljning av 

privatbostad ska avskaffas på både befintliga och framtida uppskov, för att 

öka rörligheten på bostadsmarknaden. Föreslås gälla från 1 januari 2021. 

 Tillfällig skattereduktion för företag som köper in nya inventarier och 

innehar dem under en viss tid, för att stimulera nyinvesteringar. 

Skattereduktionen ska vara 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som 

köps in under år 2021. Föreslås gälla från 1 januari 2021. 

 Justering av schablonberäkning av bilförmån så att den bättre speglar 

kostnaden av privat bilinnehav, vilket kommer att innebära att det blir dyrare 

att ha förmånsbil än vad det är i dagsläget. Föreslås gälla från 1 januari 2021. 

 Arbetsgivaravgifter för personer mellan 19-23 år sätts ned från 31,42 % 

till 19,76 % på löner upp till 25 000 kr per månad. Föreslås gälla perioden 1 

april 2021 – 31 mars 2023. 

 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda (växa-stödet) 

utvidgas tillfälligt till att omfatta ytterligare en anställd, dock omfattas inte 

personer i närståendekretsen. Föreslås gälla perioden 1 juli 2021 – 31 

december 2022. 

OMSTÄLLNINGSSTÖDET 

I föregående månads nyhetsbrev tog vi upp att regeringen (tillsammans med 

Centerpartiet och Liberalerna) föreslagit att omställningsstöd även ska vara 

möjligt att söka för månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget har nu 

beslutats i riksdagen. Skatteverket har gått ut med att tjänsten för att ansöka 

stödet förväntas öppna 15 oktober.   

Det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare är fortfarande 

endast ett förslag och inte beslutat av riksdagen. Det går ännu inte att söka 

stödet och det är inte fastställt hur ansökan kommer att gå till. 

                            
HÖSTENS ÖPPETTIDER  

Nu har våra  kontor övergått 

till höst-tider och har öppet 

måndag-torsdag kl 8-17 och 

fredag kl 8-15.  

Här kommer ett nytt 

nyhetsbrev från oss med lite 

smått och gott som kan vara 

bra för er att ha koll på.  

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 

 



SÄRSKILDA VAB-REGLER FÖR FÖRETAGARE? 

I dessa tider är det många som är hemma med sjuka barn. Vi vill därför 

tydliggöra vad som gäller vid VAB, särskilt för egenföretagare. 

Samma VAB-regler gäller oavsett om du är företagare eller inte. Men det är 

viktigt att tänka på att beräkningen av ersättningen skiljer sig åt beroende på 

om du driver aktiebolag eller enskild näringsverksamhet. Om du driver 

aktiebolag så baseras Försäkringskassans ersättning på lönen, det är därför 

viktigt att lön tas ut varje månad. Om du driver enskild firma beräknas 

ersättningen på din inkomst av näringsverksamhet. Särskilda regler finns för 

företag som registrerats för mindre än 36 månader sedan. Då räknar 

Försäkringskassan ut din ersättning utifrån vad en anställd med samma 

arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle fått. 

PLOCKA BÄR OCH SVAMP FÖR 12 500 KR SKATTEFRITT 

Gränsen för att deklarera och betala skatt på en inkomst från bär- och 

svampförsäljning är 12 500 kr. Det gäller om man plockar och säljer på eget 

initiativ. Om det däremot är fråga om uppdrag av någon annan ska 

beskattning ske från första kronan. Eventuella kostnader för plockning är 

avdragsgilla om de överstiger 12 500 kr. 
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