Budgetpropositionen för 2020
Regeringen har lagt fram sitt förslag till budget inför 2020. Detta är den första budgeten som bygger
på januariavtalet mellan C, L, Mp och S. Här sammanfattar vi skatteförslagen som rör företag och
företagare.

Arbetsinkomster
Värnskatten avskaffas, detta innebär att från den 1 januari 2020 tas den övre brytpunkten bort och
den statliga skatten är högst 20 %. Värnskatten tas under 2019 ut på inkomster över ca 700 000 kr (ca
58 600 kr i månaden). Men nedtrappningen av jobbskatteavdragen är kvar inkomster över ca 600 000
vilket leder till ytterligare upp till 3 % marginalbeskattning upp till ca 1,6 miljoner kr.

Företagsbeskattning
Nya regler införs för betalning av RUT- och ROT-avdrag, detta påverkar inte vilka tjänster som ger rätt
till ROT- eller RUT-avdrag. De nya reglerna innebär att möjligheten att betala kontant och samtidigt få
ROT-eller RUT-avdrag avskaffas. Detta sker genom att ett krav införs på att kunden ska betala företagets faktura genom en elektronisk betalning, t.ex. kontokort, bankgiro och Swish. Det går inte heller
att få RUT- eller ROT-avdrag om betalning sker med t.ex. check och kryptovalutor som Bitcoin. Reglerna
gäller även fakturor på mindre belopp och oavsett om betalningen sker i Sverige eller utomlands. De
nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2020 och tillämpas på utbetalning som betalas efter årsskiftet,
när arbetet utförts spelar alltså ingen roll.
Arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas för personer som arbetar med forskning och utveckling från
den 1 april 2020. Detaljerna i regeringens förslag kommer att presenteras senare.
Från den 1 januari 2021 ska ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införas. Detta berör utländska personer som tillfällig arbetar i Sverige och som är anställda i utländska företag. Detta innebär att fler
personer får betala skatt i Sverige. För utländska personer anställda i svenska bolag innebär förslaget i
princip inga förändringar, dock införs ett undantag för koncerninterna situationer. Det avgörande för
om en person ska betala skatt i Sverige eller inte blir därmed vem som utför arbetet och inte vem som
betalar ut lönen.
Regeringen kommer också att föreslå att företag kan få sänkt arbetsgivaravgift under 24 månader när
det anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan t.ex. vara nya personer på
arbetsmarknaden som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och vissa nyanlända.
Skattesatsen för annonser och reklam sänks från 7,65 % till 6,9 % och gränsen för redovisningsskyldighet höja från 60 000 till 100 000 kr. Ändringarna genomförs den 1 januari 2020.

Miljöskatter
En del av januariöverenskommelsen var att öka skatten på miljö och klimatpåverkan och minska
skatten på arbete och företagande. Detta innebär under kommande år både nya skatter och högre
skattesatser, några av förslagen förs fram i budgetpropositionen:



En punktskatt införs på avfall som förbränns från den 1 april 2020
Skatten på drivmedel både höjs och sänks. Eftersom inblandningen av biodrivmedel ökar sänks
skatten på drivmedel. Indexeringen av energiskatter återgår till vad som gällt tidigare vilket
ökar skatten. Den sammanlagda effekten blir en ökning av drivmedelspriserna.





Skatt på plastbärkassar införs från den 1 maj 2020. Alla typer av plastpåsar i handeln omfattas,
skattesatsen blir ca 30 öre för tunna små påsar och 3 kr för bärkassar. Detaljerna kring förslaget
är inte klara ännu.
Kemikalieskatt för elektronik m.m. ska i fortsättningen även tas ut när ett utländskt företag
säljer direkt till svensk konsument.

Moms
Reglerna för moms vid e-handel mellan företag och konsumenter kommer att ändras den 1/1 2021.
Förändringarna innebär bl.a. att undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde
slopas.

