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SLOPAD KLIMATBONUS FÖR MILJÖBILAR 

Regeringen har beslutat att slopa miljöbonusen för miljöbilar från och med 8 

november 2022. För bilar som köps eller beställs efter detta datum kommer 

ingen bonus utgå. Bilar som beställs tidigare, men som inte levererats, 

omfattas däremot av bonussystemet. Dock kommer det för dessa bilar krävas 

att det är möjligt att bevisa för Transportstyrelsen att köpet eller 

beställningen skett innan 8 november samt att bilen ställs på under år 2022. 

Anledningen till att klimatbonusen avskaffas är att regeringen bedömer att 

kostnaden för att äga och köra en sådan typ av bil börjar bli jämförbar med 

kostnaden för en bensin- eller dieselbil. 

HÖJT AVDRAG FÖR RESOR MED BIL 

Regeringen har beslutat att skrota det nya reseavdrag som klubbades av 

riksdagen tidigare i år och planerades träda i kraft år 2023. Istället behålls 

den gamla modellen och avdraget för resor med bil höjs. Schablonbeloppet i 

reseavdraget planeras höjas från och med 1 januari 2023 på följande sätt: 

• Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,5 kr till 25 kr per mil 

• Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,5 kr 

till 12 kr per mil för dieselbil och 9,5 kr till 12 kr per mil för bensinbil 

Syftet med höjningen är att bättre spegla faktisk kostnad för resorna. 

Avdraget för förmånsbilar som drivs av el är oförändrat på 9,5 kr/mil. 

NYA DOMAR AVSEENDE ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 

AV KORTTIDSSTÖD VID BESLUTAD VINSTUTDELNING 

Det har kommit två nya vägledande domar från Högsta 

förvaltningsdomstolen avseende korttidsstöd sökta under år 2020 som visar 

på att ett företaget som tagit emot korttidsstöd och delar ut pengarna till 

ägarna kan leda till att företaget tvingas betala tillbaka stödet. I en av 

domarna hade ett bolag beslutat om vinstutdelning som sedan återkallats. 

Bolaget beslutade att återkalla utdelningen på extra bolagsstämma hållen 

dagen innan stödansökan. Tillväxtverket krävde att få stödpengarna tillbaka 

eftersom att företagets beslut om vinstutdelning visade på att företaget inte 

drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som de inte 

kunnat förutse eller undvika. Den andra domen avsåg ett liknande fall. 

Domstolen gav Tillväxtverket rätt i bägge fallen och ansåg att bolagen gjort 

att stöden lämnats på felaktiga grunder. 
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SKATTEVERKET HÖJER SINA RÄNTOR 

Från 1 november 2022 har Skatteverket höjt den låga kostnadsräntan på 

kvarskatt samt på anstånd med skatt från 1,25 procent till 2,5 procent. Den 

höga kostnadsräntan, som utgår på skuld som inte är betalad senast på 

förfallodagen, höjs från 16,25 procent till 17,5 procent. Från 1 november 

2022 utgår det även intäktsränta på skattekontot om 1,125 procent. 

FÖRENKLING AV SISTA DATUM FÖR INLÄMNING AV 

INKOMSTDEKLARATION 

Deklarationsdatumet styrs av ditt företags räkenskapsår. Enligt 

Skatteförfarandelagen får inkomstdeklarationen lämnas in en månad senare 

än ordinarie deklarationsdatum om den inlämnas digitalt. Skatteverket har 

nu infört en förenkling, som innebär att deklaration kommer kunna lämnas 

in fram till och med det senare datumet, oavsett om deklaration sker digitalt 

eller på papper. Detta utan att förseningsavgift utgår. 

Endast ett sista deklarationsdatum kommer gälla för aktiebolag, ekonomiska 

föreningar och bostadsrättsföreningar med bokslut från och med juli 2022. 

Detta innebär avseende inkomstdeklaration 2 att företag med bokslutsdatum 

jul-aug 2022 deklarerar senast 3 april 2023 och företag med bokslutsdatum 

sep-dec deklarerar senast 1 augusti 2023. 

För ideella föreningar och stiftelser som lämnar in inkomstdeklaration 3 

samt handelsbolag och kommanditbolag som lämnar in inkomstdeklaration 

4 har en liknande förenkling skett. Endast ett sista deklarationsdatum 

kommer gälla för företag, föreningar och stiftelser med bokslut från och med 

januari 2022. Dessa deklarationer ska vara inlämnade senast 1 december 

2022 i de fall bokslutet infaller jan-apr 2022. 
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