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LÖN ELLER UTDELNING FRÅN AKTIEBOLAGET?

DEKLARATIONEN 2020
Skatteverket har börjat skicka
ut inkomstdeklarationerna för
år 2020. Vi ser gärna att våra
deklarationskunder lämnar in
blankett och material så snart
som möjligt, så hinner vi
deklarera i god tid.
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.

En relativt vanlig fråga som vi får av företagare är om det är förmånligt att ta
ut lön eller utdelning från aktiebolaget. Som företagare kan du påverka hur
hög lön du ska plocka från ditt bolag och därmed även påverka årets resultat
i bolaget. Din lön är din grund för rätt till och beräkning av bland annat
sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa. Du tjänar också in till din
allmänna pension baserat på lönen. Det finns också lägen där det krävs att du
tagit ut lön från bolaget, till exempel är det endast i dessa fall som premier
till tjänstepension är avdragsgilla för bolaget. Det krävs också att du tagit ut
lön för att få använda det lönebaserade utrymmet vid beräkning av årets
gränsbelopp enligt huvudregeln.
Exemplet nedan illustrerar skillnaderna i vad företagaren får kvar om denne
tar ut lön eller utdelning. Företaget har 100 000 kr att ge i antingen lön eller
utdelning till ägaren, under följande förutsättningar:
Lön till företagare som träffas av statlig inkomstskatt *
AB betalar arbetsgivaravgift (31,42 %, avdragsgillt)
Företagaren betalar 52,28 % inkomstskatt på lönen
Kvar till företagaren blir

- 24 696 kr
- 39 369 kr
35 935 kr

Lön till företagare med låg inkomst av tjänst **
AB betalar arbetsgivaravgift (31,42 %, avdragsgillt)
- 24 696 kr
Företagaren betalar 32,28 % inkomstskatt efter grundavdrag - 15 980 kr
Kvar till företagaren blir
59 324 kr
Utdelning till företagare enligt 3:12 reglerna inom gränsbeloppet
AB betalar bolagsskatt (21,4 %, ej avdragsgillt)
- 21 400 kr
Företagaren betalar 20 % inkomstskatt
- 20 000 kr
Kvar till företagaren blir
58 600 kr
Utdelning till utomstående ägare som inte beskattas enligt 3:12 reglerna
AB betalar bolagsskatt (21,4 %, ej avdragsgillt)
- 21 400 kr
Företagaren betalar 25 % inkomstskatt
- 25 000 kr
Kvar till företagaren blir
53 600 kr
* I detta fall har företagaren andra inkomster som gör att denne kommer upp
till gränsen för när värnskatt (d.v.s. kommunal skatt 32,28 % och statlig skatt
20 %) ska betalas och grundavdraget har redan använts. År 2020 var
skiktgränsen för att träffas av denna högre skatt 509 300 kr/år.
** I detta fall har företagaren ingen annan lön och nyttjar grundavdraget om
25 800 kr.
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FÖRLÄNGT BETALNINGSANSTÅND FÖR SKATTER
Riksdagen har beslutat att företag som redan sökt om anstånd med att betala
in skatt, ska ha möjlighet att förlänga anståndstiden med upp till ett år. Detta
kan göras via Skatteverkets hemsida, sökvägen Mina sidor/ Skatter/
Tillfälligt anstånd med skattebetalning/ Ändring av beviljade anstånd.
Anståndet kan förlängas tidigast sex veckor innan förfallodatum.
De nya reglerna innebär också att det är möjligt att ansöka om anstånd för
redovisningsperioderna oktober, november och december 2020.

SKATTEVERKETS KRAV PÅ EN FAKTURA
Mervärdesskattelagen reglerar vilka uppgifter som ska finnas på en faktura.
Skatteverket har nu i ett ställningstagande förtydligat de krav som finns om
särskilda uppgifter.
Det finns en del fall där det krävs särskilda uppgifter på en faktura, nedan
följer en liten uppräkning av vad som krävs av fakturan i varje enskilt fall:
- Omsättning undantagen skatteplikt: Texten ”undantag från skatteplikt”
ska stå på fakturan.
- Omvänd betalningsskyldighet: Texten ”omvänd skattskyldighet”
eller ”omvänd betalningsskyldighet” ska stå på fakturan.
- Försäljning av ny personbil eller motorcykel: Skatteverket
rekommenderar att fakturan innehåller uppgift om när fordonet togs i bruk
för första gången och hur många kilometer fordonet körts.
- Självfakturering: Texten ”självfakturering” ska stå på fakturan.
- Försäljning med vinstmarginalbeskattning:
Texten ”vinstmarginalbeskattning” följt med vad det är för typ av varor ska
stå på fakturan.
- Fakturerat arbete: Perioden arbetet avser ska stå på fakturan.

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.

