
Stockholm Tax Alert 18 september 2013: Budgetpropositionen 
för 2014  

18th September 2013 
 

Jurisdiction : Sweden 

Idag presenteras budgetpropositionen för 2014. Delar av förslagen har redan offentliggjorts. Vi nämner här de 
viktigaste av redan kända förslag, men vill även rikta uppmärksamheten mot de förslag som tidigare inte givits så 
mycket uppmärksamhet men ändå framstår som viktiga för många. Reglerna och ändringarna föreslås träda 
ikraft den 1 januari 2014, om inte annat anges. 

Regeringen föreslår en förstärkning av jobbskatteavdraget som bl.a. innebär höjd brytpunkt för statlig 
inkomstskatt (från 36 158 kr/mån till 37 417 kr/mån) och sänkt skatt för pensionärer.  

Särskild inkomstskatt för personer som bor utomlands (SINK) föreslås sänkas från 25% till 20%. 

De föreslagna förändringarna i 3:12-reglerna är i linje med tidigare förslag, om än med vissa justeringar. För att 
se våra tidigare Tax Alerts avseende förändringarna i 3:12-reglerna, klicka på Tax Alert 31 maj 2013 och Tax 
Alert 15 april 2013. Förändringarna går ut på att minska kretsen som kan utnyttja löneunderlagsregeln. För att få 
tillgodoräkna sig ett löneunderlag måste man äga minst 4% av andelarna i företaget. Dotterbolagsdefinitionen 
föreslås ändras så att moderbolaget måste äga minst 50% av kapitalet i dotterbolaget. Det föreslås vidare ett tak 
för det lönebaserade utrymmet på 50 gånger eget eller närståendes löneuttag. Det lönebaserade utrymmet 
föreslås höjas från 25 till 50% av löneunderlaget för bolag med ett löneunderlag på upp till 60 inkomstbasbelopp. 
Löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln sänks från 10 till 9,6 inkomstbasbelopp. Förslaget om 
sänkning av löneuttagskravet kommer dock tillämpas först i och med beskattningsåret 2016 och får därmed 
betydelse för det löneutbetalningskrav som uppfylls fr.o.m. inkomståret 2015. 

Regeringen föreslår en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling 
(FoU). Avdraget föreslås få göras med 10% av avgiftsunderlaget, dock får det sammanlagda avdraget för 
samtliga personer som arbetar med FoU hos den avgiftsskyldige inte överstiga 230 000 kr. Begreppet forskning 
föreslås avse "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap" och 
begreppet utveckling föreslås avse "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda 
resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra 
redan existerande sådana". 

En förenkling av hanteringen av moms vid överlåtelse av fastighet som är föremål för frivillig skattskyldighet 
föreslås. Förslaget går ut på att kravet på ansökan och anmälan till Skatteverket vid överlåtelse av sådan 
fastighet slopas i de flesta fall. 

Regeringen föreslår omfattande förändringar för beskattning av den ideella sektorn. Bl.a. föreslås en ny definition 
av vad som anses som allmännyttigt ändamål och det s.k. fullföljdskravet ändras. 

Regeringen föreslår även att skattefriheten för fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa 
lantbruksenheter slopas. 

Utöver ovan nämnda förändringar föreslås även vissa omarbetningar av bland annat energiskatt, reklamskatt och 
alkoholskatt. Vissa delar av detta förslag föreslås träda ikraft 1 januari 2014, medan huvuddelen föreslås träda 
ikraft 1 april 2014. 

Det framgår även att en utredning ska göras avseende hur kontrollsystem inom skatteförfarandet kan utformas 
för byggnadsbranschen. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2014. Regeringen har av vidare givit 
Skatteverket i uppdrag att utvärdera de förändringar i begreppet näringsverksamhet som genomfördes 2009 
(avseende F-skatt) ur ett skatteundandragandehänseende. Uppdraget ska redovisas senast 15 oktober 2013. 

Regeringen ämnar vidare genomföra en översyn av reglerna om optioner till nyckelpersoner i företag. 
Regeringen ger vidare Skatteverket i uppdrag att se över reglerna om dokumentationsskyldighet vid 
internprissättning (transfer pricing). Syftet med översynen är att bedöma reglernas funktionalitet samt analysera 
möjligheten till förenkling. 

I propositionen framhålls att regeringen stöder OECD:s arbete mot skatteundandragande, BEPS-projektet (Base, 
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Erosion and Profit Shifting), och kommer låta Sverige bidra till finansieringen av projektet. I propositionen 
framhålls vidare att Sverige förhandlar med USA om ett FATCA-avtal. Förhandlingsarbetet bedrivs med inriktning 
på att avtalet ska kunna tillämpas tidigast från den 1 juli 2014. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i 
frågan. 
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