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SKATTEREDUKTION FÖR INVESTERINGAR ÅR 2021 

Vi har i tidigare nyhetsbrev nämnt att skattereduktion för inventarier köpta 

under 2021 föreslås införas. Förslaget har nu klubbats igenom av riksdagen. 

Det innebär att det kan vara skattemässigt fördelaktigt att inte skjuta på 

planerade investeringar till kommande år, utan se till att nyttja möjligheten 

nu under år 2021. 

Skattereduktionen gäller för materiella inventarier som köpts och levererats 

under år 2021. För att kunna nyttja skattereduktionen måste det finns skatt 

att räkna av mot. Det krävs även att inventarierna finns kvar i samma 

näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022 eller vid utgången 

av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. 

Skattereduktionen görs i inkomstdeklarationen och uppgår till 3,9 procent av 

inköpspriset. Den kan nyttjas av alla fysiska och juridiska personer med 

inkomst av näringsverksamhet. Särskilda regler finns för delägare i 

handelsbolag och kommanditbolag. 

NYA FÖRSLAGNA SKATTEREGLER ÅR 2022 

År 2022 närmar sig med stormsteg och vi tänkte därför kort gå igenom de 

nya förslagna skattereglerna som planeras träda i kraft under året: 

• Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse – föreslås höjas från 30 000 

kr till 80 000 kr per beskattningsår. Föreslås träda i kraft 1 juli 2022. 

• Reklamskatten föreslås avskaffas från 1 januari 2022. Skatten gäller idag 

på bl.a. annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. 

• Skattelättnad på cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller åt de anställda, 

innebärande att cyklar med nypris under ca 15 000 kr blir skattefria. Föreslås 

träda i kraft 1 januari 2022. 

• Nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar föreslås ändras från 1 juli 

2022, innebärande att en fast schablonmässig nedsättning införs. 

• Nedsättning av arbetsgivaravgifterna till ungdomar (19-23 år) under 

juni-augusti 2022, till 10,21 procent. 

• Skattelättnad i personaloptioner föreslås gälla från 1 januari 2022.  

• Begränsning av avdragsrätt för underskott från tidigare år, i de fall 

underskotten kan antas vara det huvudsakliga skälet till ägarförändringen. 

Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2022, men ska tillämpas från 11 juni 

2021. 

 

  

ÖPPET HUS I STÖDE 

Välkomna på öppet hus!  

24 november från kl 15.00 

kommer vi servera tårta på 

vårt kontor på Gyllenvägen 1 i 

Stöde. Från kl 17 bjuder vi på 

enklare förtäring och kl 18 

informerar vi om de senaste 

skattenyheterna. Alla nya 

kunder som kommer får, utan 

kostnad, boka ett möte där vi 

tillsammans under en timme 

går igenom ert företag och era 

frågor. Hoppas att vi ses där! 

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

  

 

 



 

VAKSAMHET VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET 

Bolagsverket uppmanar på sin hemsida till extra vaksamhet vid försäljning 

eller avveckling av företag. Det är viktigt att noggranna kontroller görs av det 

företag du planerar att göra affärer med, eftersom att det är lätt att bli 

bedragen. Det finns företag som med brottsligt uppsåt erbjuder sig att köpa 

företag och hjälpa till med avveckling, ofta gömda bakom en respektabel 

fasad. Företagare riskerar då att stå kvar i styrelsen och därmed vara 

ansvariga för de händelser, transaktioner och skatter i företaget som 

uppkommer efter det att företaget sålts. Det kan vara svårt för företagaren 

att bevisa att denne är oskyldig. 

Exempel på varningssignaler är att det verkar lite för enkelt, snabbt eller 

billigt – dvs för bra för att vara sant. Andra varningssignaler är om företaget 

endast finns på webben eller bara har en postbox (inget fysiskt kontor), om 

företaget uppmanar dig att tömma företagskontot hos banken för att därefter 

ta över bankkontot eller om företaget erbjuder en del av betalningen svart. 

För att minska risken för att råka ut för en bedragare bör du kontrollera 

köparen och göra en ordentlig bedömning av företaget innan affären. Det 

kan vara bra att be företaget om referenser så att du kan kontrollera hur 

tidigare avvecklingar skötts. 

Kontakta gärna din konsult på ess2 innan du säljer ditt företag, så kan vi 

tillsammans se till att minska riskerna för att onödiga misstag görs.   

 

 

 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 

ESS2 REDOVISNING & REVISION AB 

 

 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 

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. 


