Nyhetsbrev
Kompetens och
engagemang
Både rikstäckande och lokalt
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med
fler än 70 kontor över hela Sverige.
Samarbetet sker genom ett gemensamt
ägt servicebolag – LR Revision & Redovisning Sverige. Internationellt samarbetar vi med RBI som finns representerade över hela världen.
Lokalt engagemang
Varje delägarföretag har en stark lokal
förankring, och har samtidigt tillgång
till all den information och kompetens
som finns samlad i nätverket. Varje delägarföretag har dessutom en ingående
kunskap om och förståelse för hur det är
att driva ett mindre företag.
Mer än bara revision
Inom LR Revision & Redovisning finns
auktoriserade och godkända revisorer,
auktoriserade och diplomerade redovisningskonsulter samt skatte- och företagsrådgivare.
Kontakta oss
Hos oss möts du av kompetens och
engagemang och får råd och stöd i alla
frågor som rör ditt företagande.
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2021 - osäkerhetens år
Under 2021 har vi lärt oss att det inte alltid blir som man tänkt sig. Vi började året med en ny våg av Coronapandemi som var värre än den första.
Tack vare vaccin kunde livet så sakta återgå till det normala under sommar
och tidig höst. Året avslutas tyvärr med en ny våg av ökad smittspridning.
För många av er kunder har pandemin inneburit svåra prövningar. Men vi
har också kunder där prövningarna har bestått i att öka kapaciteten för efterfrågan har aldrig tidigare varit så hög.
2021 är också året där klimatförändringarna gjort sig påminda. Vi minns
alla översvämningarna i Europa men också i Sverige under sommaren. För
de drabbade är skadorna stora och för oss andra måste vi börja fundera på
vår egen riskanalys. På vilket sätt påverkas vår verksamhet av klimatrisker?
Framöver ser vi framför oss att hållbarhet blir en allt viktigare faktor i företagens redovisningar och ekonomi. Det kan handla om allt från pris på utsläppsrätter som ökar, elpriserna är ett exempel på detta, till krav som ställs
på redovisning från kunder oavsett om det handlar om offentlig upphandling
eller stora kundföretag som måste kunna redovisa för sina leverantörers
påverkan.
IT-systemens sårbarhet har blivit uppenbar under 2021. Vi blir allt mer
beroende av digitala lösningar och attackerna på vår digitala infrastruktur
ökar. Det handlar om hackerattacker och dataintrång som blir vanligare och
allvarligare. Under året har vi fått flera exempel på att effekterna kan bli
förödande. Hur ser ditt företags skydd ut och hur sårbara är ni? Det gäller att
se över och hela tiden höja ribban för att ha ett högt skydd. Det som var bra
nog igår behöver inte vara bra nog idag.
2021 har också varit regeringskrisernas år. Det gör vi inte kan vara säkra på
att regeringen får igenom sina förslag. Under hösten har det blivit väldigt
tydligt genom de justeringar i statsbudgeten för 2022 som vi beskriver
nedan.
Vi vill tillönska dig, dina medarbetare, nära och kära en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År

På vår hemsida kan du läsa mer om oss,
om våra produkter och tjänster och där
kan du också enkelt leta fram ditt lokala
kontor.

Kungälvs Revisionsbyrå AB
www.lr-revision.se/kungalv
kungalv@lr-revision.se

Anna Hedin Göran
Kungälvs Revisionsbyrå AB
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Budgeten för 2022
Riksdagen har fattat beslut om statsbudget för 2022. Grunden
för budgeten är den budgetreservation med ändringar i regeringens budget som M, KD och SD enades om. Eftersom det är
fråga om ändringar i regeringens förslag är det delvis oklart
exakt vad dessa ändringar innebär och om de kommer att
genomföras. Ett exempel att den sänkning av bensin- och dieselskatt som ingår i budgetbeslutet men som kräver ett särskilt
riksdagsbeslut. Det är klart att regeringen kommer att lägga
fram ett sådant förslag men det är osäkert om det får majoritet i
riksdagen. Här går vi igenom de delar av budgeten som påverkar
företag och företagare, men med den reservation att det kan bli
förändringar i detaljer längre fram. De nya reglerna träder i
kraft den 1 januari 2022 om inte annat anges.
Beskattning av lön och ersättningar
• Ytterligare ett jobbskatteavdrag införs för arbetsinkomster.
Fokus kommer att ligga på låga och medelhöga inkomster,
för heltidsarbete motsvarar jobbskatteavdraget en skattesänkning med ungefär 150 kr i månaden. Regeringen
föreslog en annan modell för skattesänkning. Den stora skillnaden är att jobbskatteavdrag inte omfattar personer som har
t.ex. sjukersättning eller andra bidrag. För pensionärer införs
ett höjt grundavdrag.

Skattefri parkering på
arbetsplatser

• Om arbetsgivare tillhandahåller cykel till anställda för privat
användning införs nya regler som innebär att en förmån
inom vissa beloppsramar blir skattefri. De nya reglerna innebär att en cykel med ett marknadsvärde på högst ca 15 000 kr
blir skattefri. Skattefriheten gäller både vanliga trampcyklar
och elcyklar, förutsatt att de ligger under beloppsgränsen,
däremot inte elsparkcyklar.

De tillfälliga reglerna om skattefrihet för fri parkering i anslutning till arbetsplatser förlängs till den 31 mars 2022. Reglerna
innebär att en arbetsgivare kan erbjuda gratis parkering vid arbetsplatsen utan att den anställde drabbas av någon skattepliktig
förmån. Skälet till förlängningen av reglerna är den pågående
ökade smittspridningen till följd av Covid 19.

• Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar förenklas. Uppdrag på en annan ort jämställs med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Ersättningar som inte
överstiger schablonbeloppen undantas från skatteavdrag och
arbetsgivaravgifter. Reglerna innebär att den som tillfälligt
anställs för ett kortare uppdrag kan få skattefria traktamenten och kostnadsersättningar.

Betydelsen av
Skatteverkets beslut
om momsregistrering

• Regler om personaloptioner utvidgas. De nya skattereglerna
gäller företag upp till 150 anställda, enligt de äldre reglerna
gick gränsen vid 50 anställda.
Företagsbeskattning
• Reklamskatten avskaffas helt
• Möjlighet till avbetalningsplan för anstånd med skatteinbetalningar införs.
I budgetpropositionen fanns ytterligare förslag till förändringar
inom skatteområdet, främst när det gäller moms och olika
punktskatter. Det är för närvarande oklart vad som kommer att
hända med dessa förslag, efterhand som status klarnar kommer
mer information på vår hemsida.

Det är inte ovanligt att Skatteverket inte medger avdrag för ingående moms för verksamheter som avser hästar eller annan
verksamhet som även kan utgöra hobby. I ett intressant rättsfall
har nu prövats olika invändningar som Skatteverket åberopat.
Ett bolag ansökte och registrerades som skattskyldig till mervärdesskatt. Bolagets verksamhet bestod av bl.a. uppfödning
och försäljning av hästar. Något år senare vägrade Skatteverket
avdragsrätt för ingående mervärdesskatt med motiveringen att
bolaget inte visat att verksamheten bedrevs för att skapa intäkter och att de nedlagda kostnaderna var privata levnadskostnader för delägarna. En förutsättning för att få avdrag för ingående moms är att verksamheten medför skattskyldighet.

Källa: Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1

LR Nyhetsbrev december 2021 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson Sid 2

Nyhetsbrev

Nr 2-2021

Högsta Förvaltningsdomstolen prövade vilken betydelse det
hade att Skatteverket registrerat bolaget som skattskyldig till
mervärdesskatt. Högsta Förvaltningsdomstolen fann att Skatteverket i och med registreringen bedömt att verksamheten var
skattepliktig. Inte heller hade bolaget lämnat några felaktiga
eller ofullständiga uppgifter i samband med registreringen eller
på annat sätt gjort sig skyldig till bedrägeri eller missbruk.
Bolaget fick därför avdrag för den ingående mervärdesskatten.
Domen visar att en registrering om skattskyldighet som skett på
korrekta grunder är bindande för Skatteverket.
Högsta Förvaltningsdomstolen underkände även Skatteverkets
allmänt hållna resonemang om verksamheten får anses ha skett
för privat bruk. Det är den skattskyldige som har bevisbördan
för avdrag. Domen visar att Skatteverkets allmänt hållna
invändningar inte medför att avdrag för ingående moms kan
nekas.
Källa: HFD 2021 ref 52

Sponsring och avdrag
En grundprincip för avdrag är att ett företag som sponsrar ska få
en motprestation i form av reklam eller andra tjänster som har
ett motsvarande värde. För inkomstskatt innebär detta att ersättningen för sponsring ska motsvara marknadsvärde. Överstiger
ersättningen motprestationen anses det vara fråga om en gåva
som inte är avdragsgill. Det finns några undantag från denna
princip. Det krävs då att det finns en stark anknytning till den
egna verksamheten. Ett exempel är att bryggeriet Falcon (med
en falk i varumärket) fick avdrag för ett sponsringsprojekt som
handlade om falkens överlevnad.
När det gäller avdrag för moms kan bedömningen bli delvis en
annan. För avdrag krävs normalt att det finns ett direkt samband
mellan sponsringsersättningen och ett tillhandahållande av
bestämda varor eller tjänster. Detta innebär normalt att avdrag
medges momsmässigt till den del som kostnaden bedöms som
avdragsgill inkomstskattemässigt.
Enligt ett utslag från EU-domstolen kan emellertid momsavdrag
fås vid dyr reklam, d.v.s. att priset på reklamen överstiger värdet
för företaget av reklamen. Bakgrunden var att ett företag köpte
kostsamma reklamplatser som inte ledde till någon påvisbar
ökning av omsättningen i företaget. Domstolen fann att
avdragsrätt inte kan nekas på grunden att priset för tjänsten är
högre än marknadspriset under förutsättning att kostnaden kan
kopplas till momspliktiga utgående transaktioner. Det finns
vissa andra villkor för att avdrag ska medges. Utgifterna måste
vara av strikt yrkesmässig karaktär, härigenom undantas t.ex.
lyx, nöjen och representation. Det måste också vara fråga om två
av varandra oberoende parter som har full avdragsrätt för moms.
Källa: EU-domstolen 2021-11-25 mål C 334/20

Vad händer när någon
använder någon annans
BankID?
BankID är en elektronisk identitetshandling som även kan användas för en skapa en avancerad elektronisk underskrift.
Underskriften är unikt knuten till undertecknaren. Detta innebär att låneavtal som har undertecknats med BankID är
bindande för undertecknaren.
Vad gäller då om ett BankID används av någon annan? Är låneavtalet ändå bindande? Det finns anledning att skilja på två olika
situationer. Den ena är när någon obehörigt använder ett
BankID, t.ex. genom att någon stjäl koder och därefter utnyttjar
dem. Den andra situationen är när någon annan använder ett
BankID med stöd av samtycke eller fullmakt.
Huvudregeln vid obehörig användning av BankID är att innehavaren inte är bunden av avtal som någon utomstående ingår.
Detta innebär att innehavaren av BankID är skyddad om någon
manipulerar det tekniska systemet, kommer över koder genom
stöld, lurar någon att lämna ut koder och liknande. Typiskt för
dessa situationer är att innehavarens avsikt aldrig varit att
BankID ska användas av någon annan. Det finns dock undantag
om t.ex. någon förvarar koder vårdslöst kan denne bli tvingad
att stå för delar eller hela skadan när någon annan använder
koden för att ta upp ett lån. Ett annat fall är när en e-legitimation
använts av någon utomstående men utbetalningen skett till innehavarens konto.
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Det är inte fråga om obehörig användning när BankID används
av någon annan med innehavarens samtycke eller med stöd av
en fullmakt. Typexemplet är när ett barn får tillgång till föräldrarnas koder till BankID för att kunna betala föräldrarnas
räkningar. Frågan är då om föräldrarna blir betalningsansvariga
för ett lån som barnet tagit upp genom att använda föräldrarnas
BankID. Denna fråga har prövats av Högsta domstolen. Om
någon överlämnar koden till BankID anses denne ha gett behörighet till någon annan att ingå avtal med en utomstående så
länge den utomstående har befogad tillit hos motparten. Befogad tillit handlar bl.a. om vilken typ av transaktioner det handlar
om. Annorlunda uttryckt handlar det om normala transaktioner
eller upptagande av ett mindre lån föreligger befogad tillit. Är
det däremot fråga om ovanliga transaktioner eller större lån kan
det krävas att motparten gör ytterligare kontroller.
Det aktuella fallet rörde två sambor. Den ena sambon (mannen)
hade gett den andre sambon (kvinnan) tillgång till sin BankIDkod för att kvinnan skulle kunna betala gemensamma räkningar. Kvinnan använde dock även BankID för att ta upp ett lån på
20 000 kr. Pengarna betalades ut till mannens konto och därefter
överförde hon beloppet till sitt eget konto. Mannen blev skyldig
att betala tillbaka lånet eftersom det var mannens BankID som
använts. Det spelade ingen roll att mannen inte samtyckt till
eller visste att kvinnan tagit upp lånet.
Källa: Högsta domstolens dom 2021-12-09, mål nr T 930-21

Corona och nya
restriktioner
Det kommer nya restriktioner för att minska smittspridning och
olika ekonomiska stöd kommer att återinföras, vissa retroaktivt
från den 1 december 2021. Den senaste informationen hittar du
på vår hemsida. Den uppdateras ofta eftersom det sker mycket
förändringar.

Momsavdrag förutsätter att
det finns en faktura som
innehåller alla uppgifter.
Saknas obligatoriska uppgifter
finns det risk att momsavdrag
vägras.
Här kommer några situationer där det gäller
att se upp:
• Ofullständiga kvitton. Det är vanligt,
särskilt på hemsidor som vänder sig till
konsumenter, att kvittona inte innehåller
fullständiga uppgifter som ska framgå av en
faktura. Om fakturan är på över 4 000 kr
inkl. moms måste t.ex. köparens namn och
adress framgå. Är det fråga om utlägg som
en anställd normalt gör, t.ex. resor, logi,
representation och facklitteratur kan det gå
bra att den anställdes namn anges istället,
men för andra typer av inköp kan det bli
problem med avdragsrätten om företagets
namn och adress saknas.
• Vid inköp från utlandet, vilket ibland även
förekommer från ”svenska” hemsidor t.ex.
vid inköp av programvaror och licenser, ska
det inte utgå moms mellan företag. Istället
ska det köpande företaget ange VAT-nummer och någon moms ska inte anges på
fakturan. Det köpande företaget har inte
avdragsrätt för en felaktigt debiterad moms.
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