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Skattereformer 2021  

   I sedvanlig ordning behandlar Riksdagen varje år innan jul budget-
propositionen (och ytterligare ett antal propositioner), så har skett 

även nu i december, till nästa år 2021 har bland annat tagits beslut om 
sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, ännu fler 

RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov. 
 

   Bland det mest ”användbara” är de nya RUT- och ROT-ändringarna 
samt den slopade ”flyttskatten” , d v s att schablonräntan på vinster 

från privatbostadsfastigheter inte längre skall beskattas. 
Även förbättrade regler för ”växa-stödet” för den först anställde kan 

ge fina skattelättnader för många mindre företag. 
 

Fler RUT-tjänster och höjt tak 

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att 

det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.  

(Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.) 
RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i omgångar utökats med nya 

tjänster. Riksdagen har nu beslutat att RUT-avdraget ska utökas ytterligare 
med fyra nya tjänster samt att taket för RUT-avdrag ska höjas till 75 000 kr 

per person och beskattningsår. 
 

1. Tvätteritjänster vid tvättinrättningar 
RUT-avdrag införs för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och 

hemtextilier vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-
avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre 

reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med 
sådan tvätt.  

 
2. Möbleringstjänster 

Kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat 

lösöre som hör till hushållet ska omfattas av det nya RUT-avdraget. Även 
kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå.  
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Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. )Inredning och 

så kallad homestyling omfattas inte av RUT-avdraget.) 
 

3. Transporttjänster (Två separata tjänster) 
a) Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av 

bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att 

återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahands-
butiker, loppmarknader, auktioner och liknande. 

b) Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre 
mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. 

 
4. Trygghetstjänster 

Riksdagen har också beslutat att utvidga RUT-avdraget med en tjänst 
som avser tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som används när man 

t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett 
behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. 

Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, 
vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i 

bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. 
Tillsynstjänsten gäller för såväl permanentbostad som fritidsbostad. 

 

Skattereduktion för grön teknik 

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och istället införs en 

skattereduktion för installation av grön teknik. Både material och arbete ska få 
räknas in i underlaget för skattereduktionen. 

Slopad schablonintäkt på uppskov 

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapital-

vinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter.  
Schablonintäkten är enligt dagens regler 1,67%, dvs detta ger en schablon-

ränta på 0,5% av uppskovsbeloppet. 

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. 
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Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i 

vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära 
uppskov i efterhand. Ändringen träder i kraft 1 januari 2021. 

Ändrad beräkning av kostförmånsvärdet 

Enligt dagens regler beräknas värdet för kostförmån till ett belopp som är 

baserat på genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. SCB har tagit fram 
genomsnittspriset för en lunch beskattningsåret 2019 som också gäller för 

2020. Därefter kommer något genomsnittspris inte att tas fram av SCB. 

Bestämmelserna om värderingen av kostförmån måste därför ändras. 

Riksdagen har nu beslutat att kostförmånen för en hel dag ska motsvara 

0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. Eftersom 
prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr blir kostförmånen 250 kr för en hel dag 

2021 (245 kr för 2020). Förmånsvärdet för en lunch eller middag är 40% av 
värdet för kostförmån för en hel dag. Förmånsvärdet för frukost är 20% av 

värdet för kostförmån för en hel dag. 

Kostförmån och måltidsgåvor 

Riksdagen har beslutat att kostförmån i särskilda fall inte ska beskattas.      
Det gäller endast i de fall måltiden kommer från någon som saknar samband 

med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan något krav på motprestation. 
   Under den pågående coronapandemin, men också vid bekämpningen av 

skogsbränderna 2018, har det tagits många initiativ för att på olika sätt visa 
stöd och uppskattning. Ett sätt har varit att lämna ”matgåvor” till anställda 

inom sjukvård och räddningstjänst. 

   Matgåvorna har ibland lämnats direkt från allmänheten till de anställda,   

men i vissa fall är det arbetsgivaren som samlat in och lämnat vidare gåvorna 

till sin personal. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om hur matgåvorna ska 
behandlas i förhållande till reglerna om kostförmån. 

Sänkt skatt för pensionärer 

Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång höjs. 

Höjningen är ett led i strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan  
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pension och löneinkomster. Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet höjs 

för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har 
inkomster mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr. Vid inkomster över  

 
1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av 

jobbskatteavdraget gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer 

under 65 år. 

Med denna förändring kommer den nuvarande skatteklyftan mellan pension 

och löneinkomster att vara helt borta. 

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021. 

 

Växa-stödet blir permanent samt utökas 

Riksdagen har beslutat att reglerna om växa-stöd för en person ska bli 
permanenta. De skulle annars ha upphört att gälla 31 december 2021.  

 
  Regeringen har även aviserat att ett förslag om en tillfällig utökning av växa-

stödet kommer att lämnas under våren 2021. Förslaget innebär att företag 
som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt 

företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att 
ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 juli 2021–

31 december 2022.  
 

   - Inga anställda från närstående företag 

   Skatterabatten gäller inte en person som under kalenderåret eller något av      
   de tre föregående kalenderåren är eller har varit anställd i en annan verk-  

   samhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag  
   i intressegemenskap) eller någon närstående till denne. Nuvarande regler  

   är istället för den nya treårsperioden kopplade till anställningar från och med     
   1 januari 2016 (för enskilda näringsidkare) respektive 1 januari 2017  

   (för aktiebolag och handelsbolag). 
   Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i   

   intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam  
   ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer.  
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   En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag  

   kan alltså bara få ett växa-stöd för de båda företagen. 

    - Växa-stöd gäller inte för delägare eller närstående till delägare 

   Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller    
   handelsbolaget eller närstående till någon sådan person. 

 

Koncernbidragsspärrade underskott 

Riksdagen har redan tidigare (2018) beslutat om ändrade regler för under-
skottsföretag som har negativa räntenetton. 

Enligt nuvarande regler får koncernbidragsspärrade underskott bara dras av 

mot överskott som reducerats med negativa räntenetton (trots avdrags-
begränsningen som gäller för dessa). Detta innebär att ett underskottsföretag 

som inte får avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativa 
räntenetton kan komma att redovisa ett skattemässigt överskott. 

De nya reglerna innebär att ett underskottsföretag som på grund av ränte-
avdragsbegränsningarna får ett överskott ska ha möjlighet att göra avdrag    

för koncernbidragsspärrade underskott mot detta överskott. 

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021. 

Skattereduktion på förvärvsinkomster 

Regeringen har lämnat ett förslag om en skattereduktion för fysiska personer 

med förvärvsinkomster. Skattereduktionen ska som huvudregel uppgå till  
1 500 kr per person och år och att den ska utgå för samtliga inkomster i 

inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. 

Tillfälligt jobbskatteavdrag pga. covid 

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tillfällig skattereduktion för 
arbetsinkomster kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. Tanken är en 

skattereduktion under 2021 och 2022 för att bland annat kompensera för 
ökade arbetskostnader till följd av coronapandemin. 
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Inventarier – tillfällig skattereduktion 

Regeringen aviserade även en tillfällig skattereduktion för företag som 

investerar i inventarier. Skattereduktionen ska gälla alla fysiska och juridiska 

personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Reduktionen föreslås 
bli 3,9% av anskaffningsvärdet och ska gälla för inventarier som köps under 

2021. Skattereduktion ska ges för inventarier som köps under 2021 och 
reglerna ska träda i kraft 1 januari 2022. Har man ingen (eller för lite) skatt  

att reducera, så får man spara outnyttjat utrymme till det kommande året. 

Skattereduktionen beräknas kosta ca 7 miljarder för åren 2021 och 2022. 

 

Justerad beräkning av bilförmån 

Regeringen har i en promemoria föreslagit att schablonberäkningen av 
bilförmån bättre ska spegla marknadsvärdet. Regeringen föreslår därför en 

justering av den ränte- och prisbasbeloppsrelaterade delen av förmånsvärdet. 

Detta görs då Regeringen anser att förmånsvärdet är för lågt… Redan tidigare 

har därför meddelats att de anser att förmånsvärdet för fri eller delvis fri bil är 
för lågt i förhållande till vad det kostar att äga en bil privat (exklusive driv-

medel). 

Skattesystemet premierar alltså fossildrivna bilar jämfört med andra varor och 

tjänster på marknaden. Systemet innebär också att bilförmån är mer gynnat 
än kontant lön. Regeringen anser att schablonberäkningen av förmånsvärdet 

bättre bör spegla marknadsvärdet. 

Denna förändring vill man få till stånd genom att två delkomponenter i 

beräkningen av bilförmånsvärdet kommer att ändras – det ränterelaterade 
beloppet och det prisrelaterade beloppet. 

Observera också att den tillfälliga miljöbilsrabatten på förmånsbilar upphör 
sista december 2020. 

 

   Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 juli 2021 och tillämpas på 
bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli  
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2021 eller senare, samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte 

är skattepliktiga här i landet. 
 

Nuvarande bestämmelser ska gälla för bilar som blivit skattepliktiga före detta 
datum. (Finansdepartementet, Fi2020/04374) 

 _______________________________ 

 

Regeringen har även aviserat i budgetpropositionen att högsta klimatbonusen 
för bilar ska höjas från 60 000 kr till 70 000 kr för bilar som släpper ut noll 

gram koldioxid.  Regeringen aviserades samtidigt även en höjd malus (höjd 
koldioxidskatt), och en promemoria har kommit som innebär höjd skatt från 

1 april 2021. 

Höjningarna kommer alltså i tre olika steg. Vid årsskiftet försvinner 

förmånsrabatten på laddbara bilar. I april höjs bilskatten och i juli föreslås den 
generella höjningen av förmånsvärdena att träda i kraft. 

 _______________________________ 
 

Skattemässig pensionär – 65 år blir 66 år 

Åldersgränserna i skatte-och avgiftssystem ska ses över. Regeringen kommer 

under 2021 att återkomma med ett konkret förslag om ändringar av ålders-
gränsen för det förhöjda grundavdraget från 65 till 66 år. På sikt ska gränsen 

kopplas till riktåldern för pension vilket innebär en ändring från 66 år till 67 år 
2026. Förändringarna genomförs för att bättre anpassas till kommande 

förändringar i vårt Pensionssystem när pensionsåldern succesivt kommer att 

höjas i framtiden. 
Om just försämringar i pensionssystemet med höjd pensionsålder kan du läsa 

mer genom att klicka på denna länk till Pensionsmyndigheten. 
 

https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/hojd-
pensionsalder 

 
 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/hojd-pensionsalder
https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/hojd-pensionsalder
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Höjd allmän pension 

Den allmänna pensionen föreslås höjd genom en ny förmån, ett så kallat 

inkomstpensionstillägg. Detta kommer att innebära höjd inkomst för 55%     
av de som är äldre än 65 år. 

 

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter 

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt på 
arbetsgivaravgiften kommer att lämnas under våren 2021. Rabatten ska gälla  

ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023 

Rabatten blir 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att 

arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men 

inte 23 år. 

Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På 

överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter. 

Enligt regeringens beräkningar innebär förslaget sänkt skatt för företagen på 

ca 18 miljarder kr under perioden, och tanken är att detta ska vara ett sätt att 
minska ungdomsarbetslösheten. 

I propositionen nämns inte om förslaget även ska gälla egenavgifter 
(näringsidkare), vilket varit brukligt vid tidigare ungdomsrabatter. 

 

Utvidgad tidsgräns för expertskatt 

Regeringen har lämnat ett förslag om att skattelättnaden för experter, forskare 
och andra nyckelpersoner ska utvidgas från att gälla de tre första åren av den 

tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första 
åren. 

 

Förstärkning av FoU-avdraget 

Regeringen har aviserat att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 
personer som arbetar med forskning eller utveckling bör förstärkas ytterligare 

från och med 1juli 2021. 
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Skatt på engångsartiklar 

Engångsartikelutredningen förslag bereds inom regeringen. Förslaget innebär 
en skatt på muggar och engångsbehållare som helt eller delvis består av plast 

och är avsedda för engångsbruk. 
 

Skatt på kemikalier i kläder och skor 

Regeringen anser att det bör införas en skatt på kemikalier i kläder och skor 

från och med 2022. 
 

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm 

Regeringen har lämnat ett förslag om att omvänd moms ska gälla vid handel 

med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer 
och bärbara datorer. De ändrade reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

 

Tillfälliga regler om a-kassa förlängs i två år 

De tillfälligt sänkta kraven för att få a-kassa föreslås förlängda i ytterligare två 

år och ska gälla fram till och med 31 december 2022. De tidigare höjda 
ersättningsnivåerna förlängs till och med 2022.  

 
De tillfälliga reglerna är: 

• Medlemsvillkoret sänks till 3 månader från nu gällande 12 månader. 
• Arbetsvillkoret sänks till 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 

timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under 
var och en av dessa månader. I dag innebär arbetsvillkoret att man under 

tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 
timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhäng-

ande månader och då minst 50 timmar per månad. 
 

Samtidigt har redan såväl taket som grundbeloppet i a-kassan tillfälligt höjts 
för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. 
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• Taket höjs till 1 200 kr/dag från 910 kr/dag de första 100 dagarna. Detta 

innebär för den som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs som har 
en månadsinkomst på 33 000 kr, en ersättning under de första 100 dagarna 

på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor. 
• Ersättning från dag 101 är höjt till 1 000 kr/dag från 760 kr/dag. 

• Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag från 365 kr/dag. Det innebär en höjning 

till motsvarande 11 220 kr/månad mot dagens 8 030 kr. 
 

Höjningen av både taket och grundbeloppet har gällt från 13 april och gäller 
(just nu) fram tills 3 januari 2021. 

• De sex karensdagarna som finns i a-kassan slopas också tillfälligt och gäller 
för ansökningar som avser tidsperioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021. 

•  

A-kassa med vilande företag 

En företagare får enligt dagens regler rätt till a-kassa först när verksamheten 
definitivt har upphört. 

Företagaren behöver således avyttra företaget (sin del) avregistrera F-skatt 
och så vidare. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa 

fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i 
verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa. 

Om företagaren efter en tid med a-kassa efter att den varit vilande återupptar 
verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt 

uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från 

verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning. 

Nu införs en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har 

varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas 
vid prövningen av femårsregeln. 

Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från 
de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta gäller även vid 

eventuella prövningar i framtiden. 
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CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser 

Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, vilket innebär att studenter kan 
jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas. Motivet till detta 

är att möta behoven i vården. Beslutet gäller t o m vårterminen år 2021. 

I övrigt kommer det bland annat att bli satsningar på basår, sommarkurser, 

fler studenter i högskolan och fler behöriga till lärarutbildningen. 

 

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete 

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete föreslås också få ersättning för att 

kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden. Ersättningen ska 

enligt förslaget uppgå till 60% av kostnaderna, upp till ett takbelopp. 

 

Regeringens prop. 2020/21:1, 14, 23, 45 Finansutskottets betänkande 2020:21:FiU1 Finansutskottets betänkande 
2020:21:FiU11 Skatteutskottets betänkande 2020:21:SkU9 

Källa: https://online.blinfo.se/BlioViewArticle.do?number=20:419 
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