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Årsskiftet närmar sig med stormsteg. Här tar vi upp några skattemässiga 

frågor att ha koll på som företagare. 

SKATTEREDUKTION FÖR INVESTERINGAR I INVENTARIER 

Om ditt företag köpte inventarier under år 2021 har företaget möjlighet att få 

skattereduktion för investeringarna. En förutsättning är dock att inventariet 

finns kvar vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 

2022. För företag med brutet räkenskapsår ska inventariet finnas kvar vid 

utgången av det räkenskapsår som avslutas efter den 31 december 2022. 

Rätten till skattereduktionen försvinner alltså om du säljer innan detta 

datum, vilket är viktigt att tänka på inför årsskiftet.  

SKIKTGRÄNSEN FÖR STATLIG INKOMSTSKATT 

För företagare som tar ut lön i sitt egna bolag och kan påverka inkomsten kan 

det vara bra att räkna på om man kommer upp i gränsen för statlig 

inkomstskatt. Brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt är 554 900 

kr för inkomståret 2022 (ca 46 200 kr per månad). Under nästa år höjs 

prisbasbeloppet, vilket påverkar brytpunkten för statlig inkomstskatt. 

Gränsen för statlig skatt kommer då flyttas upp till en årslön om 613 900 kr 

(ca 51 200 kr per månad). För vissa kan det då löna sig att skjuta upp lönen 

till nästa år. 

FRISKVÅRDSBIDRAGET – HAR ALLA KVITTON KOMMIT 

IN? 

Många företag erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag som de anställda 

efter eget val får använda till motions- och friskvårdsaktiviteter. 

Friskvårdsbidrag får ges om max 5 000 kr per anställd och ska erbjudas till 

samma belopp och villkor för hela personalstyrkan, för att omfattas av 

reglerna om skattefrihet. Friskvårdsbidraget kan enbart användas till att 

bekosta avgiften för själva aktiviteten och kan användas för motions- och 

friskvårdsaktiviteter av enklare slag. 

För att friskvårdsbidraget ska kunna utnyttjas av den anställde under 2022 

behöver arbetsgivaren få in kvittot för friskvården eller motionen under detta 

år, eftersom det ska ske under samma år som arbetsgivaren betalade för den.  

 

ÖPPETTIDER ÖVER JUL 

Under veckorna 51-52 och 1 

kommer kontoren att hålla 

öppet följande dagar: 

Sundsvall 19-22 och 27-29 

dec, 2-4 jan. 

Stöde och Ånge 19-22 dec. 

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. 

 

 

 

 

 



 

LAGÄNDRING KRÄVER TYDLIGARE PRISER 

Den 1 september 2022 trädde ändringar i prisändringslagen i kraft. 

Förändringarna medför att det inte längre räcker att upplysa om ordinarie 

pris vid prissänkning, utan upplysning måste även finnas om vad priset varit 

som lägst under de senaste 30 dagarna. Upplysningskravet gäller vid 

försäljning från företag till konsument. Försäljning mellan företag omfattas 

inte av de nya reglerna. 

Syftet med lagändringen är att minska risken för att konsumenter utsätts för 

så kallad ”fejkrea”, där priset höjts strax innan rean startat. Detta nya 

upplysningskrav är viktigt att komma ihåg som företagare. Om du bryter mot 

lagen riskerar du straff i form av böter på minst 10 000 kr och som högst 4 

procent av företagets årsomsättning.  

TRAKTAMENTEN OCH KOSTAVDRAG 2023 

Skatteverket har publicerat allmänna råd för traktamenten och kostavdrag 

som ska tillämpas från och med beskattningsåret 2023. Heldagstraktamentet 

inom Sverige höjs till 260 kr. Helt fri kost ska dras av med 234 kr, fri lunch 

eller middag 91 kr och fri frukost 52 kr per dag inom Sverige.  

I allmänna rådet för utlandstraktamenten finns en lista över vilka 

normalbelopp som gäller per land. De allmänna råden SKV A 2022:31 och 

2022:32 hittas på Skatteverkets hemsida. 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på ess2 redovisning & revision! 

Kontakta oss 
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Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Bankgatan 5 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 
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