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SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR UNGA 

I syfte att motverka pandemins negativa konsekvenser för unga på 

arbetsmarknaden har riksdagen fattat beslut om att tillfälligt sänka 

arbetsgivaravgiften för unga födda under åren 1998-2002. Nedsättningen 

innebär att arbetsgivaravgiften för dessa personer sänks till 19,73 procent 

och gäller för lön upp till 25 000 kr.  Nedsättningen gäller retroaktivt för lön 

som betalats efter 31 december 2020.  

Skatteverkets e-tjänst anpassades till de nya arbetsgivaravgifterna 6 februari. 

Inga förseningsavgifter kommer utgå i februari. Om du lämnat in 

arbetsgivardeklarationen för januari månad innan detta datum så kan du 

begära omprövning för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. 

FÖRMÅNSBIL – ÄR DET FÖRMÅNLIGT? 

En relativt vanlig fråga som vi får av företagare är om det är förmånligt med 

förmånsbil. Det är inte alltid fördelaktigare att ha bilen i firman jämfört med 

att äga bilen privat. Utifrån dagens regelverk är det i regel mest förmånligt 

om bilen är relativt ny (eftersom förmånsberäkningen baseras på nypris), 

bilen är en miljöbil och den används mycket privat och lite i tjänsten. Det 

kommer att ske en del förändringar år 2021 som påverkar kostnaden för att 

ha en förmånsbil, vilka vi vill belysa här. 

Tidigare har förmånen för miljöbilar varit nedsatt, men från och med 1 

januari 2021 slopas denna nedsättning. För denna typ av bilar innebär det i 

många fall en ökning av förmånsvärdet med 10 000 kr per år. Men även 

framöver så är förmånsvärdena för dessa bilar oftast lägre i förhållande till 

nypris än fossildrivna bilar. Detta i och med att förmånsvärdet baseras på 

jämförbar bil utan miljöteknik, istället för bilens nypris (vilket gäller för 

andra bilar). 

1 april 2021 görs en omräkning av vägskatt beräknad på utsläpp av koldioxid. 

Vägskatten påverkar förmånsvärdet och kommer att innebära att 

förmånsvärden för fossildrivna bilar kommer att öka. Förändringen gäller 

bilar med första registreringsdatum efter 31 mars 2021. 

Från 1 juli 2021 föreslås beräkningsformeln för bilförmåner förändras, vilken 

kommer att påverka bilar med ett första registreringsdatum från denna dag 

och framåt. Förändringen kommer generellt sett öka förmånsvärdena för 

bilar med ett nypris under ca 600 000 kr. För bilar med ett nypris över 

denna nivå kommer dock förmånsvärdet bli något lägre än tidigare, eftersom 

att ”lyxbilstillägg” inte finns med i den nya beräkningen. 

 

STÖDE-KONTORET 
HAR FLYTTAT 

Nu har vi flyttat in på ny 

adress i Stöde. Ni hittar oss på 

Gyllenvägen 1. 

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. 

 

 

 

 

 



 

INGA OBETALDA SKATTER TILL KRONOFOGDEN I 

FEBRUARI 

Skatteverket har beslutat att inte lämna några skulder för indrivning till 

Kronofogden i februari. Anledningen till detta är lagförslaget om förlängda 

anstånd med betalning av skatter och avgifter. 

För företag som fått ett betalningskrav från Skatteverket i början av januari, 

med sista betalningsdatum 26 januari, kommer ärendet inte hamna hos 

Kronofogden för indrivning. Pengarna ska finnas på skattekontot senaste 26 

februari för att undvika att skulden lämnas över. 

VANLIGT MED FELAKTIGA RUTAVDRAG FÖR 

TRÄDGÅRDSARBETE 

Skatteverket har vid kontroller sett att det är vanligt att personer felaktigt gör 

rutavdrag för arbeten som inte ger rätt till skattereduktion. 45 procent av 

Skatteverkets utredningar visade att fel begåtts. Det är flera 

trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag och det är köparens ansvar 

att se till att avdraget blir rätt. Skatteverket har även upptäckt fel där 

fakturan säger en sak, men det faktiska arbete som utförts är ett annat. 

Till exempel medges rutavdrag för trädgårdsarbete såsom krattning, häck- 

och gräsklippning samt beskärning och borttagande av buskar. Men sten- 

och mursättning, markarbeten såsom anläggning av uppfart, nyuppförande 

av Attefallshus och byggande av pooldäck är exempel på arbeten som inte 

medför rätt till rutavdrag. 
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Många företag har problem med likviditet och 

soliditet i sviterna av covid-19. Håll koll på 

resultat och eget kapital i bolaget. Uppdatera 

er om styrelsens ansvar att upprätta 

kontrollbalansräkning när bolaget är på 

obestånd. 

Är ni oroliga och vill veta mer? Kontakta er 

revisor eller redovisningskonsult. 


