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Momsfelet – ”The VAT Gap”
• Rapport från EU-kommissionen i september 2013 om ”momsfelet” inom
EU, dvs. skillnaden mellan den teoretiskt beräknade momsen och den
faktiskt redovisade
€ 193 miljarder

1 737 000 000 000 kronor

€ 932 miljoner
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Utblick i Europa
• EU – förslag på standardiserad momsdeklaration. Standardmall med
fem obligatoriska rutor och tjugotalet valfria rutor
• Tyskland – regler om beviskrav vid leverans av varor från Tyskland till
andra EU-länder trädde i kraft 1 oktober
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Importmoms
• Skatteverket blir beskattningsmyndighet om importören är
momsregistrerad i Sverige
Träffar cirka 97 % av all importmoms

• Importören redovisar in- och utgående importmoms i momsdeklarationen
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•

Redovisning i den period Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto

•

Positivt kassaflöde och minskad administration
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Redovisning av årsmoms
• Sista gången det var möjligt att redovisa moms i inkomstdeklarationen var
den 2 maj 2013
• Redovisas numera på separat momsdeklaration
‒ Gäller företag med omsättning under 1 miljon kronor
• Ska lämnas den 26 i andra månaden efter räkenskapsårets utgång
• Deklarationstidpunkten för inkomstskatt och moms ska samordnas, dvs.
momsdeklarationen lämnas i samband med inkomstdeklarationen
• Gäller ej företag med EU-handel
• Träder ikraft 1 januari 2014
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Risken med felaktiga leverantörsfakturor
Vägrad avdragsrätt
• Avdragsrätt för ingående moms ska styrkas med en korrekt och
fullständig faktura
• Brister i fakturan kan medföra att avdrag för ingående moms vägras
• Hantering av ofullständiga / felaktiga fakturor?
Kreditering och ny faktura
Komplettering av ursprunglig faktura

• EU-domstolen 8 maj 2013 (C-271/12)
‒ Tjänster mellan två koncernbolag
‒ Fakturorna saknade information om det utförda arbetet (kompletterades i
efterhand på förfrågan från skattemyndigheten)
‒ Köparen vägrades avdrag
‒ Säljaren tvungen att redovisa den utgående momsen
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Avdragsrätt vid blandad verksamhet

Ett företag har två
verksamhetsgrenar:
• Momsfri verksamhet
• Momspliktig verksamhet
Inköp i verksamheten

Gemensamma inköp → avser
båda verksamhetsgrenarna
Direkta inköp → avser en av
verksamhetsgrenarna

Y

X

Verksamhetsgrenar

= Momsfri
= Momspliktig
= Gemensamt

0%
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Avdragsrätten i blandad verksamhet - en sammanfattning
• Vid annan fördelningsnyckel än omsättning;
‒ Beräkningsmodellen måste kunna kontrolleras av Skatteverket
‒ Dokumentation är viktig
‒ Svårt att få andra fördelningsnycklar än omsättning accepterade i efterhand
• Nytt ställningstagande från Skatteverket i början av 2014 avseende avdragsrätt för
ingående moms i blandad verksamhet
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Restaurangtjänster och representation
• Skatteverkets ställningstagande den 31 maj 2012, Avdrag för
moms på måltidsutgiften vid representation (kostnad minst 90 kr);
‒ Avdrag för ingående moms på restaurangtjänst som avser både mat och
alkohol med 14 kr per person (schablon)
‒ Vid alkoholfritt alternativ är avdraget istället 10,80 kr

• Dom från Kammarrätten i Göteborg, 20 september 2013
‒ Avdragsrätten för representationsutgifter har i strid med EU-rätten
begränsats i förhållande till vad som gällde vid Sveriges inträde i EU
‒ 1995 medgavs avdrag med upp till 300 kronor, dvs. upp till 75 kronor
i moms
‒ Hur tillämpa framöver?
• Avdrag för kringkostnader, teaterbiljetter etc.?
• Alkohol ej avdragsgillt 1995
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Tryckerimoms – vad har hänt?

• Enligt en dom från EU-domstolen, C-88/09 Graphic Procédé, ska
tryckeritjänster i många fall ses som varuleverans, vilket under vissa
förutsättningar innebär en momssats om 6 %, ”bokmoms”
• Tryckerier har återkrävt moms för åren 2004-2007
• Skatteverket hävdar att de har rätt att återkräva motsvarande
momsbelopp från tryckeriernas kunder
• Skatteverket har förlorat många mål i underinstanserna
• Dom förväntas från HFD under början av 2014
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FRIVILLIG
SKATTSKYLDIGHET
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Problemet med nuvarande regler

• Administrativt betungande för fastighetsägare, andra hyresvärdar och
Skatteverket
• Skattskyldigheten kan träda ikraft tidigast från den dag ansökan tagits emot av
Skatteverket
• Den frivilliga skattskyldigheten kan påverkas av omständigheter utom
hyresvärdens kontroll
• Hyresgästen saknar möjlighet att kontrollera om uthyraren har rätt att debitera
moms på hyran
• Vissa upplåtelser kan inte momsregistreras
• Begränsad avdragsrätt på kostnader som uppstått innan skattskyldigheten
• Stora konsekvenser vid felaktig hantering
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Frivillig skattskyldighet – förenkling 2014
• Nuvarande regelverk förenklas – en del problem försvinner
• Slopat ansöknings- och anmälningsförfarande
• Frivillig skattskyldighet inträder om uthyraren ställer ut en hyresfaktura
med moms
• Viss retroaktivitet möjlig – momsfaktura ska ha ställts ut inom sex
månader från den första dagen i den hyresperiod fakturan avser
• Korrigering möjlig inom fyra månader (dvs. kreditering)
• Vid försäljning övergår den frivilliga skattskyldigheten om parterna inte
avtalar om annat
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Frivillig skattskyldighet – förenkling 2014
• Uppförandeskede kräver ansökan
• Överlåtelse av fastighet som omfattas av uppförandeskede kräver
anmälan
• Möjlighet till retroaktivt avdrag vid uppförandeskede
• Frivillig skattskyldighet ska framöver inte kunna omfatta uthyrning som
avser stadigvarande bostad oavsett till vem uthyrningen sker
• Upplåtelse till mobiloperatör av plats för utrustning på mast eller liknande
konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning blir
obligatoriskt momspliktig
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Summering

Fördelar

Nackdelar

• Minskad administration i form av
blanketter som ska upprättas och
skickas in till Skatteverket

• Fortsatt viss administration av
blanketter i samband med
uppförandeskede

• Minskad betydelse av att tidsfrister
iakttas för att frivillig skattskyldighet
ska gälla

• Inga förenklingar avseende de
materiella förutsättningarna för
frivillig skattskyldighet

• Förenkling avseende utrymme på
mobilmaster

• Fortsatt krav att fastigheten inte
tagits i bruk för retroaktivt avdrag –
när måste senast momsbärande
faktura ställas ut avseende hyran?

• Kombination av uppförandeskede
och retroaktivt avdrag ger
likviditetsfördelar

• Större risk för felaktig hantering när
formalian minskar?

• Bolag som drabbats av att
avdragsförbud gäller vid uthyrning
av stadigvarande bostad till staten,
trots att utgående moms redovisas,
erbjuds en lösning
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Martin Andersson
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Skattedagen 2013.
Individbeskattning

Elisabeth Robertsson & Alexander Strandberg

Agenda

• Budgetpropositionen 2014
• Nya belopp och avgiftsnivåer
• Investeraravdrag
• Informationsutbytesavtal
• Rapporteringskrav till Arbetsmiljöverket och Skatteverket
• Expertskatt – nyheter och erfarenheter
• Nya socialförsäkringskonventioner
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Budgetproposition för 2014

• Ett femte jobbskatteavdrag – skattelättnad upp till ca 4 000 kr/år
• Skiktgränserna – ingen extra höjning av nedre skiktgränsen
• SINK-skatten – sänks från 25 % till 20 %
• Sänkta arbetsgivaravgifter vid forskning och utveckling
(sammanlagt avdrag om högst 230 000 kr)
• Sänkt skatt för pensionärer
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Nya belopp och avgiftsnivåer 2014
Basbelopp

2013

2014

Prisbasbelopp

44 500 kr

44 400 kr

Inkomstbasbelopp

54 600 kr

56 900 kr

Skiktgränser

2013

2014

Statlig skatt (20 %)

413 200 kr

420 800 kr

skatt (25 %)
• Statlig
Socialavgifter

591 600 kr

602 600 kr

• Arbetsgivaravgifter: 31,42 % (ungdom specialregler)
- Utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige: 21,54 %
• Egenavgifter 28,97 %
• Statslåneräntan för 30 november 2013 är 2,09 %
• Kommunal fastighetsavgift för 2014
‒ 7 112 kr för småhus, dock max 0,75 % av taxeringsvärdet
‒ 1 217 kr per lägenhet i flerbostadshus, dock max 0,3 % av taxeringsvärdet på bostadsdelen
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Nya belopp och avgiftsnivåer 2014

• Inrikes traktamente: 220 kr
• Förmånsvärde fri måltid
- Frukost: 42 kr
- Lunch eller middag: 84 kr
- Helt fri kost: 210 kr

• Bilavdrag
- Privat bil: 18,50 kr
- Tjänstebil bensin: 9,50 kr
- Tjänstebil diesel: 6,50 kr
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Investeraravdrag från 1 december 2013
• Fysisk person och dödsbo har rätt att göra avdrag i kapital för halva
betalningen vid förvärv av andelar i mindre företag
• Maximalt avdrag 50 % av 1 300 000 kr = 650 000 kr per år/individ och
maximalt underlag begränsat till 20 Mkr per företag
• Svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening samt utländska
motsvarigheter (inom EES eller informationsutbytesavtal) som har fast
driftställe i Sverige. Undantagna är dock bl.a. investmentföretag, bostadsrättsföreningar och
kooperativa föreningar

• Medelantalet anställda är färre än 50 och företaget har en nettoomsättning
eller en balansomslutning om högst 80 Mkr.
• Andelarna måste ha förvärvats kontant och i samband med bildande av
företaget eller vid nyemission samt förvärv av s.k. lagerbolag
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Investeraravdrag, forts.

• Avdraget görs det år full betalning för andelarna skett
• Den skattskyldige eller närstående får inte ha tagit emot någon
värdeöverföring, exempelvis utdelning, från företaget överstigande ett
jämförelsebelopp under betalningsåret eller de två föregående åren
• Företaget måste vara ett mindre företag vid utgången av betalningsåret
• Företaget måste uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse
vid utgången av betalningsåret eller under året efter betalningsåret
• Företaget måste ha ett (kontant) löneunderlag om minst 300 000 kr under
betalningsåret eller året efter betalningsåret
• Avdraget återförs om andelarna säljs inom de fem följande kalenderåren
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Informationsutbytesavtal
• Informationsutbytesavtal
• Saint Lucia
• Antigua
• Barbuda
• Seychellerna
• Panama
• Bahrain
• Belize

• Ökad transparens och fler frivilliga rättelser

Skattedagarna 2013
27

© 2013 Deloitte AB

Anmälningsskyldighet vid utstationering
• Trädde i kraft 1 juli 2013
• Utstationering
- Arbetstagare arbetar för arbetsgivare som har ett avtal med någon i Sverige som är
mottagare av tjänsten.
- Arbetstagare skickas till företag i Sverige inom arbetsgivarens koncern.
- Arbetstagaren är uthyrd av bemanningsföretag till företag som har sin verksamhet i
Sverige.

Krav på arbetsgivaren
• Anmäla utstationering som pågår mer än 5 dagar (behöver ej vara i följd) till
arbetsmiljöverket
• Anmäla kontaktperson till arbetsmiljöverket.
- Behörig att ta emot delgivningar/ska kunna visa handlingar som styrker att kraven i
utstationeringslagen är uppfyllda
• Även behörig ställföreträdare, verksamhetsort, namn på utstationerade arbetstagare
m.m. ska anmälas

Skattedagarna 2013
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Anmälningsplikt vid anställning av tredjelandsmedborgare
• Trädde i kraft 1 augusti 2013
• Tredjelandsmedborgare – medborgare som inte är medborgare i ett EU-, EESland eller i Schweiz.
• Omfattar alla arbetsgivare

Krav på arbetsgivaren
•
•
•
•

Kontrollera innehav av giltigt uppehållstillstånd eller motsvarande handling.
Behålla kopia på handling under 12 månader efter avslutad anställning
Meddela Skatteverket senast den 12:e i månaden efter anställningens början.
Meddelande lämnas genom blanketten ”Underrättelse anställning av utlänning”
SKV 1160

Sanktioner
• Särskild avgift, böter eller fängelse
• Särskild avgift – ½ prisbasbelopp för varje individ. Vid överträdelse som pågått
mer än tre månader är avgiften ett prisbasbelopp. (pbb. 44 400 kr för 2014)
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Expertskatt
Nyheter och erfarenheter
• Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal

‒ Förvaltningsrätten i Stockholm dom 15846-12, överklagad av Skatteverket
100000
80000
60000
40000
20000
0

Skatt
Nettolön
Utan beaktande Med beaktande
av expertskatt
av expertskatt

• Förskottsbetalningar ska omfattas av skattelättnaden enligt Skatteverket
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Utan
expert
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Nya konventioner om social trygghet

Indien

Sydkorea

Japan

Kina

Ratificerings- och
implementeringsåtgärder av
konventionen är
i slutskedet.

Den 9 september
undertecknades
avtalet.

Förhandlingar om
en konvention
pågår.

Förhandlingar om
en konvention
pågår.

Avtalet kommer
troligen att träda i
kraft i början av
2014.
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Ratificering- och
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ska företas av
båda länderna.
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Innehåll
• Gällande 3:12-regler
• Nya 3:12 regler
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Debatt: 3:12-reglerna
2006:
• Motiv till nuvarande regler enligt prop. 2006/07:1: ” Regeringen anser att
löneunderlagsregeln bör göras mer förmånlig för framför allt de mindre företagen i
syfte att stimulera till nyanställningar.”
2012/2013:
• ”3:12-reglerna har blivit för generösa”
• ”Förbättra eller slopa 3:12-reglerna”
Kommentarer till förslaget:
‒ ”Färre vill bli företagare”
‒ ”Krångligare att driva företag”
‒ ”Jobben i fara”
‒ ”Tillväxten drabbas”
‒ ”Valfriheten minskar”
‒ ”Konkurrensen snedvrids”
‒ ”Positiv företagskultur hotas”
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Nuvarande regler - Utdelning (57:20 IL, 57:10 IL m.fl.)
Kvalificerade
andelar
Utdelning
På utdelning
(utöver 20 %-utrymme)
överstigande 90 IBB

Inkomst av tjänst
(ej arbetsgivaravg.)

Ej kvalificerade
andelar
Utdelning

Kapital 30 %

Tjänst 32-57 %
Max 90 IBB

Kapital 25 %

Proportionellt

20%

39

Årets gränsbelopp

Kapital 20 %

Sparat utdelningsutrymme
(uppräknat med SLR + 3 %)

Kapital 20 %
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Nuvarande regler - Kapitalvinst (57:21-22 IL, 57:10 IL m.fl.)

På kapitalvinst
(utöver 20 %-utrymme)
överstigande 5 460 000 kr

Inkomst av tjänst
(ej arbetsgivaravg.)

Kvalificerade
andelar

Ej kvalificerade
andelar

Kapitalvinst

Kapitalvinst

Kapital 30 %

Tjänst 32-57 %
Max 100 IBB

Kapital 25 %

Proportionellt

20%
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Årets gränsbelopp

Kapital 20 %

Sparat utdelningsutrymme
(uppräknat med SLR + 3 %)

Kapital 20 %

Skattedagarna 2013

© 2011 Deloitte AB

Beräkning av gränsbelopp
• Gränsbeloppet utgörs av årets gränsbelopp + sparat utdelningsutrymme
uppräknat med SLR + 3%
• Utdelning/kapitalvinst inom gränsbeloppet beskattas till 20 %
• Två regler för beräkning av gränsbeloppet:
1. Förenklingsregeln: Årets gränsbelopp uppgår till 2,75 IBB = 155 650 kr
beskattningsåret 2014 (fördelas efter andelsinnehavet)
2. Huvudregeln: Aktiens omkostnadsbelopp vid årets ingång multiplicerat med
SLR + 9% med tillägg för ett lönebaserat utrymme
• Årets gränsbelopp beräknas för den som äger aktien vid årets ingång
• Förenklingsregeln får bara användas för beräkning av årets gränsbelopp för
ett företag
41
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Nuvarande regler - Lönebaserat utrymme, 57:16-19 IL
Vilka löner ska räknas med?
• Kontanta löner i företaget och dotterbolag året före beskattningsåret
• Endast kontant ersättning (d v s ej förmåner eller kostnadsersättningar)

Det lönebaserade utrymmet
Andel
• 25 % av löneunderlaget från första kronan plus 25 % av lönesumman
överstigande 60 IBB
50 %
• 60 IBB = 3 276 000 kr avseende löneåret 2012
• 60 IBB = 3 396 000 kr avseende löneåret 2013

25 %

…fördelat med lika belopp på andelarna i företaget

3 Mkr
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Nuvarande regler - Lönebaserat utrymme –
individuellt löneuttagskrav, 57:10 IL
Villkor avseende minsta löneuttag
• Delägaren eller närstående
• Lön motsvarande minst 6 IBB + 5 % av lönesumman i bolaget och dotterbolag,
dock max 10 IBB
Till årets
gränsbelopp…
2014
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…bidrar lönesumman
under löneåret…
2013

Minsta egna löneuttag
under året

…dock max

339 600 kr + 5 %

566 000 kr
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Nya 3:12-reglerna

1. Krav på minsta ägarandel om 4 %

2. Det lönebaserade utrymmet höjs till 50 % av löneunderlaget

3. Max 50 gånger den egna eller närståendes lön

4. Högsta löneuttagskrav sänks från 10 IBB till 9,6 IBB
(fr.o.m. löneåret 2015 / beskattningsåret 2016)

5. Definitionen av dotterföretag tydliggörs
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Nyhet - Kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme

• Lönebaserat utrymme ska bara beräknas om delägaren äger en
andel i företaget som motsvarar minst 4 % av kapitalet i företaget.
25 st delägare som
innan äger 4%
vardera

Ny delägare på x%

AB

• Denna regel innebär främst att delägare i större konsultbolag (som
omfattas av 3:12-reglerna) inte kommer att kunna tillgodoräkna sig
lönebaserat utrymme.
Skattedagarna 2013
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Nyhet - Lönebaserat utrymme

• Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 % till 50 %

• Det lönebaserade utrymmet består av:
‒ 50 % av lönesumman från första kronan
‒ Fördelat med lika belopp på andelarna i företaget
‒ Positivt främst för de mindre fåmansföretagen
‒ Löneunderlaget kan för 2014 öka med upp till 849 000 kr

Andel

50%
25%

3 Mkr
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Nyhet – Lönebaserat utrymme begränsas
Maxgräns för lönebaserat utrymme:
•

50 gånger den kontanta ersättningen för delägaren eller någon
närstående

•

Dvs. taket för lönebaserat utrymme blir 50 gånger utbetald kontant
ersättning till den högst betalda personen i närståendekretsen
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Ny definition av dotterföretag
•

Definitionen gäller vid tillämpning av reglerna om lönebaserat
utrymme

•

Krav på ett ägande av mer än 50 % av kapitalet

•

Om företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet
delägarbeskattad juridisk person ska dock med dotterföretag
avses ett företag i vilket samtliga andelar, direkt eller indirekt,
ägs av moderbolaget

MB2

49% av
kapitalet men
rätt att utse
styrelsen

MB1 51% av
rösterna
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MB 1 51%

MB 2

av kapitalet

Före

Efter
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Exempel 1 – En delägare och löneunderlag 4 mkr.

Nuvarande beskattningsår 2014:
• Lönebaserat utrymme (2013) :
• Lönekrav (2013):

1 150 000 kr
539 600 kr

Förslag beskattningsår 2014:
• Lönebaserat utrymme (2013):
• Lönekrav (2013):

2 000 000 kr
539 600 kr

(+850 tkr)

Lönekrav kan uppfyllas av någon närstående. Behöver ej vara aktieägare!
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Exempel 2 – ”STÖRRE KONSULTFÖRETAG”
26 delägare (3,85 % vardera) och löneunderlag 50 mkr.
26

50

Nuvarande beskattningsår 2014:
• Lönebaserat utrymme / delägare (2013) :
• Lönekrav (2013):

928 885 kr
566 000 kr

Förslag beskattningsår 2014:
• Lönebaserat utrymme (2013):
• Lönekrav (2013):

0 kr
Ej tillämpligt
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Analys - planering
• Hämmar expansion och samgåenden
• Försvårar möjligheten att skapa incitament genom erbjudande om delägarskap
till nyckelpersoner
• ”Utreda hur beskattningen av optioner kan förbättras…”
• Anpassning möjlig till de nya reglerna?
• Ytterligare regeländringar?
• ”Det kommer vi att utvärdera löpande…”
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Strukturförändring och lösning på kapitalandelskravet för
konsultbyråer?
25 ägare
Konsult
AB 25 +
100 Bolag
1

Fakturering
uppdrag +
personalersättning

25 ägare

25 ägare

25 ägare

Konsult AB
25 + 100
Bolag 2

Konsult AB
25 + 100
Bolag 3

Konsult
AB 25 +
100 Bolag
4

Betalning

Fördelning
uppdrag

Gemensamt
administrationsbolag
Fakturering

Kunden
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PCS
Private Company Services

Private Company Services (PCS) erbjuder våra klienter
tillgång till samordnad service från våra erfarna Auktoriserade
Skatterådgivare, Auktoriserade revisorer, Internationella
Skattejurister samt Affärsjurister. Som familjeföretagare och
entreprenör, företagsägare eller privatperson ställs du inför
ett antal utmaningar där du behöver en samarbetspartner
som kan erbjuda en helhetslösning. Några exempel på
vanliga frågeställningar är:
• Hur gör vi ägaruttag på ett skatteeffektivt sätt?
• Vi arbetar internationellt och behöver internationell
skatterådgivning
• Har vi rätt revisionsstöd i förhållande till bolagets tillväxt?
• Vi behöver hjälp med ett aktieägaravtal och andra legala
frågor
Deloitte PCS är en internationell service line som innebär att
du och ditt företag erbjuds access till Deloittes hela svenska
och globala nätverk
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Kontaktuppgifter

Kerstin Frennberg
Senior Manager
Tax - Corporate Tax
Deloitte AB
kfrennberg@deloitte.se
0733-97 73 07
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Skattedagarna 2013
Skattefrågor inför bokslutet &
Fastighetsbeskattning

Sanna Olsson

Agenda

• Företagsbeskattning
• Att tänka på i bokslutsarbetet
• Nyheter 2013

• Fastighetsbeskattning
• Nyheter i korta drag avseende fastighetstransaktioner
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Företagsbeskattning
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Att tänka på i
bokslutsarbetet
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Skatteberäkning, bokslut & deklaration

Förberedelser

• Börja förberedelserna i
god tid!
• Förbered och uppdatera
bokslutsmallar
• Utred osäkra poster
• Överväg åtgärder
• Stäm av preliminärskatt
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Bokslut

• Uppdatera med
eventuella tillkommande
poster

Deklaration

• Utgå från
skatteberäkning

• Se över avsättningar och
reserveringar

• Uppdatera med
eventuella tillkommande
poster

• Överväg
bokslutsdispositioner

• Upprätta deklarationsbilagor

• Lägg koncernbidrag

© 2013 Deloitte AB

Deklarationstidpunkter enligt Skatteförfarandelagen
Räkenskapsår

Senaste dag för
deklaration

Fyllnadsinbetalning
> 30 tkr

1 februari – 31 januari
1 mars – 28 februari
1 april – 31 mars
1 maj – 30 april

1 november

12 juni

1 juni – 31 maj
1 juli – 30 juni

15 december

12 augusti

1 augusti – 31 juli
1 september – 31 augusti

1 mars

12 oktober

1 oktober – 30 september
1 november – 31 oktober
1 december – 30 november
1 januari – 31 december

1 juli

12 februari

•

Gäller räkenskapsår som påbörjas den 1 februari 2012 och senare

•

Deklarationen får lämnas en månad senare än ovan angivna
tidpunkter om den lämnas elektroniskt
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Exempel på skattefrågor i bokslutet
Avskrivningar
• Räkenskapsenlig- och
restvärdesavskrivning
• Hantering av för höga avskrivningar

• Lagerinkurans
• Omstruktureringsreserver
• Osäkra kundfordringar

• Avskrivning på egenupparbetade
tillgångar

• Pension

• Avskrivning på byggnader

• Bonus

Underskott
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Avsättningar

• Underskottsspärrar

Koncernbidrag
• Koncernbidragsrätt

• Förändringar i legal struktur och ägarbild

• Förändringar i legal struktur

• Turordning

• Förmedlings-/Slussningsregeln
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Exempel på skattefrågor i bokslutet

Periodiseringsfond
• Maximal avsättning

Uppskjuten skatt
• Permanenta/temporära skillnader

• Schablonintäkt

• Aktivering av underskott

• Tvingande återföring
• Frivillig återföring
• Kostnad för skattekredit

Avräkning av utländsk skatt
• Slutlig skatt på inkomst
• Spärrbeloppsberäkning
• Omkostnadsavdrag
• Värdering av fordran
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Nyheter 2013
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Sänkt bolagsskattesats för beskattningsår som påbörjas
efter den 31 december 2012

26,3%
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Begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag med
anledning av sänkt bolagsskattesats
• Stopplagstiftning den 18 april 2013 för att förhindra skatteplanering med
koncernbidrag
• Begränsningar i avdragsrätten vid koncernbidrag från företag som beskattas
med 26,3 % till bolag som beskattas med 22 %
• Lagrådsremiss den 20 september 2013 innebar lättnad i förhållande till
ursprungligt förslag
• För så stor del av lämnat koncernbidrag som motsvarar del av beskattningsåret
som avser tid före den 1 januari 2013 får endast dras av med 83,66 %
• För resterande del av koncernbidraget får avdrag göras utan begränsning
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Skattetillägg vid felaktigt redovisat spärrat underskott
KamR i Jönköping mål nr 2965-2966-11

• Ett bolag redovisade ett
beloppsmässigt korrekt, men
koncernbidragsspärrat, underskott
• Bolaget underlät att deklarera
underskottet som
koncernbidragsspärrat
• Skattetillägg påfördes

KamR
• Sammantaget är författningsstödet
inte tillräckligt för sanktionen i
fråga, skattetillägget undanröjdes
• Prövningstillstånd meddelat av
HFD
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Fastighetsbeskattning
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Nyheter i korta drag
avseende
fastighetstransaktioner
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Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt
Allmänt om fastighetsreglering
• Fastighetsreglering undantas från stämpelskatt.
• Överföring av mark genom fastighetsreglering helt eller delvis mot kontant
ersättning anses som avyttring inkomstskatterättsligt.
• Vanlig överlåtelseform vid paketering av fastighet inför extern avyttring.

HFD:s dom den 11 mars 2013, mål nr 6108-12
Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering enligt gällande rätt före HFD:s dom
• Tidpunkt för bindande och giltigt avtal om fastighetsreglering mellan parterna.
Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering enligt gällande rätt före HFD:s dom
• HFD förklarar, med ändring av förhandsbeskedet, att skattemässig avyttring
anses ha skett när uppgift om fastighetsregleringen har införts i fastighetsregistrets allmänna del.
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Stämpelskatt vid gåva – föreligger gåvoavsikt eller inte?
HD:s dom den 23 oktober 2013, mål nr 5529-12

Bakgrund
• PF överlåter fastighet mot ersättning understigande 85 % av taxeringsvärdet.
• Utgör överlåtelsen gåva vilket är undantagen stämpelskatt?

PF

Närstående

51,5 %

48,5 %

Holding

PAB
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Kontaktuppgifter

Sanna Olsson
Consultant
Tax - Corporate Tax
Deloitte AB
solsson@deloitte.se
0700-80 44 47
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Skattedagarna 2013
Internationell beskattning

Jonas Ramber

Base Erosion and Profit
shifting (BEPS)
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I kölvattnet av den globala recessionen

•

Intensivt medialt och politiskt fokus på multinationella företags vinstallokering
mellan länder

•

G20/OECD initierat projektet BEPS

•

Enas kring åtgärder för att:
begränsa möjligheterna till internationell skatteplanering
justera principerna för fördelning av beskattningsunderlag
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Frågorna är många…
• Måste något förändras?
• Hur ska i så fall en förändring ske?
• Vem ska bestämma?
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På vilka grunder ska allokeringsförändringar motiveras?
•

Potentiella intressekonflikter
Folkrika länder (Kina och Indien)
Länder med stora naturtillgångar (Ryssland, Australien)
Kunskapsbaserade ekonomier (US, UK, Tyskland)
Länder som bedrivit en aktiv skattepolitik baserad på hittillsvarande principer
(Holland, Schweiz, Irland)
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OECD:s Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

•

Formellt ligger uppdraget att nå enighet inom G20/OECD länderna hos OECD

•

Ambitiös åtgärdsplan med deadlines kom den 19 juli 2013
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15 actions
1. Identifiera problem och möjliga lösningar avseende den digitala ekonomin
2. Neutralisera effekterna av planering med hybridinstrument
3. Effektivare CFC-regler
4. Begränsa möjligheterna till planering med lån och finansiella instrument
5. Motarbeta förekomsten av ”skadliga skatteregler” inom och utanför OECD
6. Förhindra missbruk av skatteavtal
7. Utvidga definitionen av PE
8- 10. Säkerställa att TP allokeringar (IP, risker och kapital) speglar värdeskapande
11. Få fram metoder för att samla in och analysera data om BEPS
12. Ökade krav på transparant redovisning av aggressiv skatteplanering
13. Översyn av dokumentationskrav avseende TP för ökad transparens
14. Effektivare lösning av dubbelbeskattningsavtalstvister
15. Utveckla ett multilateralt dubbelbeskattningsavtal
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Deadlines och rapportering
• Avrapportering ska ske etappvis
• Deadlines
September 2014
September 2015
December 2015
• Resultat huvudsakligen i form av:
Rekommendationer för utformning av inhemsk skattelagstiftning
Förändringar av modellavtalet
Förändringar av TP Guidelines
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Källskatter - ofta en källa till
ökade kostnader
•

Vilka är de vanliga fallgroparna vid
betalningar från Indien, Brasilien och
Kina?

•

Vad kan man som företag göra för att
minimera källskattekonsekvenserna?
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Indien
Transaktion

Nationell

Enligt skatteavtalet

Royalty

27,04 %

10 %

Ersättning för tekniska
tjänster (”ETT”)

27,04 %

10 % / NIL

Artikel 12 st. 2
”…such royalties and fees for technical service may also be taxed in the
Contracting State in which they arise, and according to the laws of that
State, but if the recipient is the benficial owner of the royalties or fees for
technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the royalties or fees for technical services”
Artikel 12 st. 3 (b)
”The term ”fees for technical services” means payment on any kind in
consideration for the rendering of any managerial, technical or consultance
services including the provision of services by technical or pther perssonel
but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15
of this Convention.
81
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Indien
Om inget görs:
Innehåller 27,4 kr på varje hundralapp till en
början och sen 10.
0 kr kan avräknas.
Innehållen skatt får kostnadsföras i
bokslutet.
Återbetalning/restitution får begäras lokalt i
Indien. Kostsamt och tidskrävande.
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Vad kan man göra?
PAN registrering
Kontakta lokal expertis och rådgivare i
Sverige
Beakta ”Most favoured nation clause”.
Klausulen innebär att om Indien ingår
generösare avtal eller protokoll med mer
fördelaktig omfattning av artikel 10,11 och
12 alternativt procentsats i dessa artiklar,
med ett OECD land så skall det scopet eller
procentsatsen gälla istället.
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Brasilien
Transaktion

Nationell

Enligt skatteavtalet

Royalty

15%

Ersättning för tekniska
tjänster (”ETT”)

15%

15% /25 %

Artikel 12 st. 3
”The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind, received as a
consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work (including cinematograph films, filmes or tapes for television or
broadcasting); any patent, trade marks, design or model, plan, equipment, or for
information concernig industrial, commercial or scientific experience.”
Reservationen:
”Brazil reserves the right to include fees for technical assistance and technical
services in the definition of ”royalties”.
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Brasilien– vanliga fallgropar
Utan åtgärd?
Innehåller 15 kr på varje hundralapp.
0 kr kan avräknas.
Innehållen skatt får kostnadsföras i
bokslutet.
Begäran om återbetalning/restitution nekas i
Brasilien.

Vad kan man göra?
Fundera på om service gentemot
brasilianska kunder inte ändå kan skötas av
lokalt dotterbolag eller från annat land med
möjlighet till avräkning.
Utnyttja rätten att kontakta behörig
myndighet för att inleda ett förfarande avs.
ömsesidig överenskommelse.
Avtalsförhandling pågår.
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Kina
Transaktion
Royalty
Ersättning för tekniska
tjänster (”ETT”)

Nationell

Enligt
skatteavtalet

10 % + 5 % business tax
(eller 6 % VAT)

10 %

25 % på nettointäkten
+ 5 % business tax
(eller 6 % VAT)

Artikel 12 st. 3
”The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind, received as a
consideration for the use of, or the right to use:
any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematographic films and
films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, know-how, trade mark,
design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,
industrial commercial or scientific equipment, or for information concering industrial,
commercial or scientific experience.
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Utan åtgärd:
Innehåller åtminstone 15 kr på varje
hundralapp.
Sverige medger ej avräkning för business
tax – en skatt på omsättning och ej på
nettointäkt.
0 kr av den skatt som innehållits enligt artikel
12 i vårt avtal kan avräknas.
Innehållen skatt får istället kostnadsföras i
bokslutet.
Återbetalning/restitution får begäras lokalt.
Med stor sannolikhet leder serviceavtalet till
icke förutsedda kostnader
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Vad kan man göra?
Alla serviceavtal måste registreras hos
kinesiska skattemyndigheten inom 30 dagar
från signering – var beredd på diskussion
om källskattefrågan!
Fundera över om fast driftställe kan vara ett
alternativ – för att säkerställa hanteringen
skattemässigt.
Utnyttja rätten att kontakta behörig
myndighet för att inleda ett förfarande avs.
ömsesidig överenskommelse.
Avtalsförhandlingar pågår.
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Kontaktuppgifter

Jonas Ramber
Manager
Tax - Corporate Tax
Deloitte AB
jramber@deloitte.se
0768- 277308
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