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2 DECEMBER 2020 

 

Nedan presenteras information inför årsskiftet  

 

1. Riksdagen har beslutat om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 

– Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp  

Utländska företag eller personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal eller konsulter i 

Sverige ska efter 1 januari 2021 betala skatt i Sverige med vissa undantag. 

I nuläget kan personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare 

slippa betala skatt om vistelsen i Sverige är mindre än 183 dagar per år. 

Enligt förslaget ska ”183-dagarsregeln” inte gälla uthyrd arbetskraft. Det betyder att en 

arbetstagare som arbetar tillfälligt i en verksamhet i Sverige ska betala skatt här om 

anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Verksamheten kan vara ett företag 

som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet 

att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd 

och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår. 

Lagändringen sker den 1 januari 2021. 

 
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige Skatteutskottets Betänkande 

2020/21:SkU5 - Riksdagen 

 

 

2. Regeringen har under hösten presenterat ett förslag om höjt förmånsvärde på 

tjänstebilar. Om förslaget godkänns träder det i kraft 1 juli. Ändringarna gäller 

nya bilar som registreras. 

 

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att justera schablonen 

som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet 

bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna 

skatteväxlingen.  

 

Förutom ovanstående försvinner reduktionen för miljöbilar per 1 januari 2021. Rabatten är 

idag 40 procent av förmånsvärdet, upp till 10.000 kronor per år. Per 1 juli 2021 kommer 

beräkningen på miljöbilar göras om och ”lyxbilstillägget” försvinner och istället blir det en rak 

beskattning. 

 

Justerad beräkning av bilförmån - Regeringen.se 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp---forandrade_H801SkU5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp---forandrade_H801SkU5
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/justerad-berakning-av-bilforman/
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3. Höjd gräns för julgåva till anställda under 2020 

 

Arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor per 

anställd. Arbetsgivaren får inte ge gåvan i pengar, men kan ge den i form av varor eller 

presentkort som inte kan bytas mot pengar. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda 

eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. 

Reglerna för gåva gäller från 1 juni och till och med 31 december 2020.  

Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan finns, till 

exempel i form av julgåvor. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för 

att vara skattefri, men i år 2020 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan 

för att ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 1450 kronor. 

Gåvor, Företag och organisationer | Skatteverket  

 

4. I och med Corona är det många som avstår det traditionella julbordet. Vi vill 

uppmärksamma er på följande: 

 

För att ni som arbetsgivare ska kunna betala för julbord för era anställda utan att det blir 

skattepliktigt för dem måste julbordet räknas som intern representation. Det kan det bara göra vid 

fysiskt gemensamma måltider i en anvisad lokal. Om ni bekostar julbord eller annan mat för era 

anställda på något annat sätt, till exempel genom att skicka hem mat till de som jobbar hemifrån, 

blir detta en skattepliktig förmån. 

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet är en sammanställning av information från bland annat Skatteverket, Regeringen och 

Tillväxtverket. Observera att informationen uppdateras löpande och kan komma att ändras. I många 

fall är beslut ej fattade och den information som finns tillgänglig utgörs av de förslag som finns. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.106.233f91f71260075abe880009823.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html?q=julg%C3%A5va

