
 

 

 Ekonominyheter från KGH Accountancy & VAT Services AB  9 | 2017   
 

 

SKATTER 

Regeringen föreslår skattelättnader för första anställde 

Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare 
utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare 
eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare. 

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst (dock inte 
sjöinkomst). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter 
den 31 december 2017. 

Förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgifter 

Förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgift ska inte ingå i det schablonmässigt beräknade 
bilförmånsvärdet. Den anställde ska anses ha fått förmånen månaden efter. De nya bestämmelserna ska träda i 
kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017. 

Avskaffad reklamskatt 

Reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program, slopas. 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Vissa frågor på punktskatteområdet 

Redovisningsskyldigheten för punktskatter ska som huvudregel inträda samtidigt med skattskyldigheten. För 
redovisning av energiskatt på elektrisk kraft i vissa fall föreslås en specialreglering som innebär att 
redovisningsskyldigheten inträder senare. 

Regeringen förslår bl.a. även sänkt skatt för datorhallar och ett flertal andra förändringar inom elskatteområdet. 

FÖRETAGANDE 

Höjt takbelopp för subventionerade anställningar 

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade 
anställningarna. 

Introduktionsjobben planeras att införas under våren 2018, men redan idag har regeringen fattat beslut om 
ändrade tak- och subventionsnivåer i vissa befintliga stöd. Regeringen har beslutat att takbeloppen för särskilt 
anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb och extratjänster höjs till en bruttolön vid 20 000 
kronor per månad, medan nystartsjobben sänks till samma nivå. Detta är ett led i harmoniseringen av 
takbeloppen mellan introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb. 



 

Nya exportmöjligheter för svenskt lantbruk 

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med 
Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan. 

Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017. 
Andra marknader som öppnats för svenska företag, är bl.a. avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till 
Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya 
Zeeland. 
Källa: Regeringen.se 

Stopp för fakturering av styrelsearvoden 

Som vi berättat tidigare så är det nu stopp för fakturering av styrelsearvoden från styrelseledamotens bolag. 
Arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst.  

Tillhör du dem som har uppdrag i andra bolag som styrelseledamot men också kanske med andra tjänster av 
företagslednings- och utredningskaraktär så kan det vara intressant att ta del av Skatteverkets kommentar till 
domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 20 juni 2017. 
Skattekonsekvenserna av felaktigt hanterade styrelsearvoden kan vara betydande. 
 
Källa: Skatteverket.se – Rättsfallskommentar 

PRIVATEKONOMI 

Nytt om RUT-avdrag för flyttjänster 

Vid beräkning av skattereduktion för rutarbete ska arbetskostnad för flyttjänster normalt beräknas till utbetalad 
lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. Detta framgår av ett nytt ställningstagande av 
Skatteverket. 
 
Källa: skatteverket.se – Ställningstagande 

Skattereduktion för avgift till fackföreningen - förslag 

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda 
medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
 
Källa: Regeringen.se 

Läsvärt ... 

Revisor borde ha anmält försenade årsredovisningar till åklagare - tilldelas 
varning 

När företaget för både andra och tredje gången inte kom in med sin årsredovisning i tid borde revisorn ha agerat 
- och anmält företaget till åklagare. Det slår Revisorsinspektionen fast som meddelar revisorn en varning. 
 
Här finns en kort artikel om händelsen. 
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Direkt i din smarta mobil  
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Missa inte  

2 oktober 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-02-29) 

12 oktober 

 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag) 
 Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms) 
 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) 
 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2016-07-31 

och 2016-08-31) 

20 oktober 

Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2017 - pappersblankett 

25 oktober 

Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2017 - elektronisk 

26 oktober 

 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större 
företag) 

 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2016-08-31) 
Företag utan EU-handel lämnar momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen. Gäller ej handelsbolag och 
kommanditbolag. 

 Inbetalning av moms (större företag) 

Belopp och procent 2017 (2016) 

Bilersättning  18,50 kr/mil 

Traktamente  220 kr/dag 

Prisbasbelopp  44 800 kr (44 300 kr) 

Inkomstbasbelopp  61 500 kr (59 300 kr) 

Några notiser... 

Prisbasbeloppet 2018 

Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500. Det är en höjning med 700 kronor, eller 1,56 procent, jämfört med 2017.  
Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. 

Nyckeltal för Sverige 

Arbetslöshet augusti 2017 

 6,7 %  

Inflation enligt KPIF 
augusti 2017 jämfört med samma period föregående år 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiDOW4lY6r40bZAiNrYx1Z1jh3BKHCfIEVTNER03hYZNCg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KISLz3fe2IiNge4bq7uePNkrZiz2n-2FOoE1pvku6ral4A3C2xdNjnUvLBqAOp3CJyEFm4OLCFFUmwmmWhAVXn1-2FKAtY35o3mNMPgdYrnes0yM0oQlxho2DbEHC0ZS4RJXPmtm3uysyCn0PPdPzJ4JfpD-2FRN4xEXGgIDPNcC2cH4YubZNVFVTPebAF9QX-2FY5aag-3D


 2,3 %  

BNP, volymförändring 

(kalenderkorrigerad) 
Referenstid: kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 

 3,1 %  

Konjunkturen - Barometerindikatorn 

juli 2017 Läs mera här 

 113,8 

Folkmängd  

juli 2017 

 10 065 389 

Mera statistik och siffror hittar du här 
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