
 
 

 

Årssammanfattning 2022 Navigator 

 

‘Throughout all my years of investing I've found that the big 

money was never made in the buying or the selling.  

The Big Money was made in the waiting’ 

  Warren Buffett 

  

Bästa Navigatorkund, 

Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator har varit igång i snart tio år. Vi är väldigt glada över 

den fina utvecklingen vi haft. Du som är kund sedan tidigare kanske inte behöver läsa faktarutan nedan 

utan kan gå direkt på kommentarerna om marknaden och portföljen som börjar på nästa sida. 

 

SKATTERÄTT 

I utskicket finns nyheter inom skatterätt inkluderade. Dessa nyheter är av allmän och generell karaktär 

och skall inte uppfattas som individuella råd då varje kunds situation naturligtvis är unik. 

 

 

Roland Dahlman, 

Förvaltare Navigator 

 

FAKTARUTA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du som fått tidigare kvartalsbrev känner antagligen igen den här texten men då vi ständigt får nya 

kunder vill vi gärna upprepa oss. För att repetera och även klargöra så är inte det här brevet svaret på 

frågan - hur har det gått för min placering? Varje kunds sparande är helt individuellt och beror på en 

mängd faktorer. Görs löpande insättningar? Tas det ut pengar? Hur stor bonus ges? Har det gjorts 

uppehåll eller ändrats premie? I vilken valuta sparas det? Din exakta ställning hittar du på dina 

kontoutdrag som Zurich skickar till dig var sjätte månad.  

Hur det går för Investerum Navigator Zurich vet vi däremot – se portföljkommentaren. 

 

För att kunna se hur Investerum Navigator Zurich utvecklas har vi valt att följa utvecklingen på två 

olika sätt. Först, givetvis, hur de olika besluten att köpa och sälja fonder faktiskt fallit ut. Där är det 

enkelt att se utvecklingen av fonderna som väljs och därför räkna fram hur Investerum Navigator 

Zurich går men vi vill gå ett steg längre. Därför har vi valt att även se hur det går för den som gör 

löpande månadsinsättningar i precis samma fonder. Det ska bli jättespännande att se hur 

skillnaderna utvecklas. Vi är säkra på att vi kommer kunna dra mycket intressanta slutsatser om den 

positiva inverkan på avkastning som löpande sparande för med sig. Vi kommer mäta utvecklingen i 

svenska kronor. Om du sparar i USD, GBP eller EUR kommer du, förstås, ha en något annan utveckling. 

 

På Investerum ägnar vi oss åt Value Investing. En central ansats är därmed att veta vad man faktiskt 

äger. Läggs alla de olika fonderna i Investerum Navigator Zurich portfölj samman ges en överblick över 

hur den totala portföljen är sammansatt. Den kommer redovisas varje kvartal där du kommer kunna se 

vilka regioner, branscher och enskilda bolag som är störst i din portfölj. 



 
 

 

Årssammanfattning 2022 Navigator 
Investerum Navigator har sedan starten den 1 april 2012 fram till den 31 dec 2022 haft en 

värdeutveckling om 130,06% mätt i svenska kronor. Se nedan olika exempel på index för den som vill 

göra jämförelser. 

 

      1 år (2022) 

Bankbok       1%  

Navigator    -13% 

Sverige (OMX30)   -16% 

MSCI WORLD VALUE      8% 

 

Tänk på att nedgångar skulle kunna vara möjligheter - kom ihåg att sprida ut köpen över tid. Spara 

hela tiden såsom hade du en autopilot - bli manisk i ditt sparande och tänk på att det är de som köper i 

orostider är som på lång sikt gör de bästa affärerna. Sluta aldrig investera, avbryt inte resan! Att 

kortsiktigt upphöra med sitt löpande sparande är synonymt med att långsiktigt skjuta sig i foten. 

 

 

Makroekonomisk Marknadskommentar 

Under årets första kvartal präglades marknaderna av dels oro för ekonomiska implikationer av 

Rysslands invasion av Ukraina och dels det eventuella behovet av räntehöjningar i syfte att 

bekämpa stigande inflation. Ryssland är stor råvaruproducent och kraftfulla sanktioner sattes 

in mot landet och ryska banker stängdes ute från bankernas internationella betalningssystem. 

Spänningarna orsakade skador i försörjningskedjor vilket fick råvarupriser att stiga brant. 

Resultatet blev en omfattande volatilitet, exempelvis steg oljepriset med över 30% och 

gaspriser i Europa steg med över 50%. Även räntor och den amerikanska dollarn steg 

ordentligt. Till följd av det geopolitiska läget och den alltmer stigande inflationen höjde 

centralbankerna i både USA och Storbritannien sina styrräntor med en kvarts procent . Den 

uppmätta inflationen var, i stora delar av världen,  den högsta på 40 år och hängde främst 

samman med stigande energipriser. Den tidigare så utbredda oron för Covid överskuggades. 

Under årets andra kvartal präglades marknaderna av fortsatt stark turbulens vilken sannolikt 

främst drevs av stigande inflationstakt och en oro för allmänekonomisk nedgång till följd av 

centralbankernas räntehöjningar. De första sex månaderna på året var historiska då de 

innehöll den största inflationsstegringen på över 40 år och rejäla börstapp mätt som index. 

S&P 500 uppvisade den största nedgången sedan 1962, den svenska börsen hade de sämsta 

första sex månaderna på 90 år och Nasdaq har aldrig någonsin upplevt ett sämre första halvår. 

Samtidigt pågick ett krig i vårt närområde och en påtaglig energikris var under uppseglande. 

Sett till förändringar i börskurser kan således varken Lehmankraschen eller IT-bubblan mäta 

sig med hur 2022 inleddes.  

Under årets tredje kvartal präglades marknaderna av fortsatt stark turbulens. Juli månad var 

generellt stark men under augusti höjde en mängd centralbanker sina styrräntor på ett 

aggressivt och oväntat sätt. Detta trots tydligare tecken på att världsekonomin är på väg in i  



 
 

en lågkonjunktur, dessutom i kombination med ett sämre säkerhetspolitiskt läge. Långa räntor 

steg något oerhört samtidigt som råvarupriser sjönk kraftigt till följd av en tilltagande oro för 

avmattning i konjunkturen.  

Årets sista kvartal var fortsatt volatilt. Drivande orsaker var främst synen på inflationen och 

den strama penningpolitik som förts globalt. Flera centralbanker höjde sina styrräntor rejält, 

däribland den svenska, trots att den statistik över ekonomin som framkommit pekade på en 

avmattning. Det vanligen förekommande tomterallyt uteblev. I centrum stod den alltjämt 

höga inflationen samt osäkra utsikter om konjunkturen och om hur arbetskraftsutbudet 

skulle komma att påverka ekonomin den närmsta framtiden.  

Ett lika turbulent som utmanande 2022 är därmed till ända. Inflationen var den högsta på 

fyrtio år samtidigt som räntor steg ordentligt och parallellt inträffade den ryska invasionen av 

Ukraina. Komponentbrist och andra störningar i bolagens försörjningskedjor kom påverka den 

ekonomiska statistiken och marknaderna negativt under hela året. Successivt tilltog också oron 

för en försvagad ekonomisk tillväxt globalt.  

Räntor och inflation präglade alltså börsens utveckling under året och många bolag 

värderades ned rejält. 2022 blev ett svagt men mycket händelserikt år i kapitalmarknaderna. 

Efter en treårsperiod med exceptionella uppgångar i aktiemarknaderna sjönk 

Stockholmsbörsen under 2022 med 23 procent och räntorna steg i allmänhet kraftigt. 

 

Portföljutseende per 31 december 2022 
I Investerum Navigator Zurich ingår just nu sju fonder som tillsammans representerar de branscher, 

regioner och förvaltarstilar som, utifrån den bedömning som görs av det rådande ekonomiska läget, ser 

ut att ge bäst förutsättningar för långsiktig tillväxt. Din exakta ställning, som beror på en mängd 

individuella faktorer, hittar du på dina kontoutdrag som Zurich skickar till dig var sjätte månad. För den 

som ägnar sig åt Value Investing är det viktigt att veta vad man äger. Här följer en bild av hur ditt 

sparande såg ut vid senaste kvartalsskiftet. 

 

De fem största Regionerna som fonderna har innehav i 
Nordamerika   

Japan 

Norge 

Sverige 

Frankrike 

 

De fem största Branscherna som fonderna har innehav i 
Finans   

Industri   

Konsumentvaror  

Informationsteknologi  

Hälsovård   



 
 

De större enskilda Aktieinnehaven som fonderna har innehav i 
 

  Ericsson Nicola Tesla 

 

 

 TORM 

   

 Sampo 

      Novo Nordisk 

 

 

 

 

 

Vi ber att få tacka för förtroendet att förvalta dina placeringar och hoppas på ett långt och fruktsamt 

samarbete!  

Tack till alla medarbetare som hjälpt till på värdefulla sätt med och inom förvaltningen!  

 

Roland Dahlman 

 

Förvaltare Navigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.poslovnaucinkovitost.eu%2Freference%2Fklijenti%2Fericsson-nikola-tesla-d.d&psig=AOvVaw3eY9PGbxiAb00kspZBM0sB&ust=1580853082394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDyj-WutucCFQAAAAAdAAAAABAK


 
 

 

Skattenytt januari 2023 

 

Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen 

 

Fåmansföretag, utomståenderegeln 

 

HFD 2022 ref. 43 

 
För att motverka att förvärvsinkomster omvandlas till kapitalinkomster i företag med ett fåtal delägare 

finns särskilda bestämmelser om fåmansföretag i 57 kap. inkomstskattelagen. För s.k. kvalificerade 

andelar i sådana företag gäller att utdelning och kapitalvinst i vissa fall och i viss omfattning ska tas upp 

i inkomstslaget tjänst. En andel är kvalificerad bl.a. om delägaren är verksam i betydande omfattning i 

företaget. 

 

Om andra personer än de som äger kvalificerade andelar i företaget, s.k. utomstående ägare, i betydande 

omfattning äger andelar i företaget och har rätt till utdelning, ska andelarna i företaget anses 

kvalificerade bara om det finns särskilda skäl (utomståenderegeln). Bakgrunden till denna bestämmelse 

är att i sådana fall saknas ofta skäl för de verksamma aktieägarna att omvandla arbetsinkomst till 

kapitalinkomst och därigenom minska skatten, eftersom dessa aktieägare i så fall också måste avstå en 

del av arbetsinkomsten till de utomstående ägarna. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett överklagat förhandsbesked förklarat att utomståenderegeln inte 

varit tillämplig i ett fall där sökanden inte ägt fåmansföretaget under hela den föregående 

femårsperioden. 

 

Kommentar:  

Domen ligger i linje med tidigare praxis från Högsta förvaltningsdomstolen. Domen är dock intressant då 

sökandenas ägande i fåmansföretaget endast avbrutits under ca en månad och Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterar att sökandena inte gett någon förklaring till detta tillfälliga avbrott av 

ägandet. Domstolen öppnar därmed upp för att en förklaring från sökandena till det tillfälliga avbrottet 

hade kunnat medföra att utomståenderegeln likväl varit tillämplig. 

 

 

Avdrag för ränteutgifter enligt de nya riktade 

ränteavdragsbegränsningsreglerna 

 

HFD mål nr 3660-22 

 

I ett överklagat förhandsbesked ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det med stöd av de s.k. riktade 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 18 – 19 §§ inkomstskattelagen inte var möjligt att neka  

 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2022/119661/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2022/121372/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2022/121372/


 
 

 

avdrag för ränteutgifter hänförliga till skuld till ett företag i intressegemenskap när skulden är hänförlig 

till förärv av en delägarrätt från ett annat företag i intressegemenskapen.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att långivaren hörde hemma i ett EU-land och att det inte 

framgick annat av förutsättningarna i det överklagade förhandsbeskedet än att långivaren var den som 

faktiskt hade rätt till den betalda räntan. Inte heller framstod det som att skuldförhållandet tillskapats 

uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen skulle få en väsentlig 

skatteförmån. Avdrag för ränteutgifterna kunde därmed inte nekas med stöd av 24 kap. 18 § 

inkomstskattelagen. 

 

Det interna förvärvet av delägarrätterna som gett upphov till skuldförhållandet utgjorde ett led i en större 

omstrukturering inom intressegemenskapen som föranletts av ett externt förvärv av delägarrätter i andra 

företag och därigenom utgjorde det interna förvärvet ett led i en större omstrukturering av 

intressegemenskapen. Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg mot bakgrund av detta att det interna 

förvärvet av delägarrätter väsentligen betingats av affärsmässiga skäl och avdrag för ränteutgifterna 

skulle därmed inte heller nekas med stöd av 24 kap. 19 § inkomstskattelagen. Detta trots att det förflutit 

flera år sedan de externa förvärven genomförts.  

 

Kommentar:  

Domen belyser hur bedömningen ska göras enligt de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna som 

infördes år 2019, om ett internt förvärv av delägarrätter föranletts av väsentligen affärsmässiga skäl. Av 

domen framgår att bedömningen nu är generösare än enligt de gamla reglerna, där såväl 

skuldförhållandet som förvärvet skulle vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Bakgrunden till 

denna generösare utformning av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna är införandet av de 

generella ränteavdragsbegränsningsreglerna som är tillämpliga på samtliga ränteutgifter. De riktade 

ränteavdragsbegränsningsreglerna är därmed numera endast tänkta att träffa rena missbruksfall av 

reglerna. 

 

 

Beskattning av syntetiska optioner förvärvade genom anställning 

 

HFD Mål nr 6234-21 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att syntetiska optioner som anställd förvärvat mot 

marknadsmässig ersättning skulle behandlas som värdepapper vid beskattningen. Beskattningen av 

värdeförändringen efter förvärvet skulle därmed ske i inkomstslaget kapital och inte i inkomstslaget 

tjänst. 

 

Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att utställaren av de syntetiska optionerna (moderbolaget 

till företaget som sökanden var anställd i) visserligen hade rätt att påkalla återköp av optionerna om 

sökanden skulle avsluta sin anställning. Återköpet skulle dock i så fall ske till en marknadsmässig 

ersättning och om återköpet uteblev så ledde inte detta till att optionerna förföll. Mot denna bakgrund 

ansåg Högsta Förvaltningsdomstolen att de syntetiska optionerna skulle behandlas som värdepapper vid 

beskattningen. 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2022/113835/


 
 

 

Kommentar:  

Domen är välkommen och ligger i linje med behandlingen av köpoptioner. Domen ger därmed ytterligare 

klarhet i ett annars snårigt område. 

 

 

Skatterättsnämnden 

 

Personaloptioner, uttagsbeskattning 

 

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 november 2022, 54-22/D 

 

Ett bolag som har utfärdat personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen och avser att låta 

förvärvet av aktierna ske via teckningsoptioner ska inte uttagsbeskattas för överföring av 

teckningsoptioner till optionshavarna. Om bolaget låter teckningsoptionerna löpa ut utan att de nyttjas 

ska inte heller någon uttagsbeskattning ske. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket. 

 

Kommentar:  

Mottagande av personaloptioner som omfattas av reglerna i 11a kap. inkomstskattelagen medför ingen 

förmånsbeskattning för mottagaren. Utgiften för personaloptionerna får inte heller dras av som kostnad 

för det utgivande företaget. Det faktum att en anställds förvärv av aktier i ett företag har skett genom 

användande av teckningsoptioner som bolaget emitterat har enligt praxis från Högsta 

förvaltningsdomstolen inte förhindrat att personaloptionen kunnat omfattas av reglerna i 11a kap. 

inkomstskattelagen.  

 

Det som nu var föremål för prövning är en ev. uttagsbeskattningssituation för bolaget som ger ut 

teckningsoptionerna. Skatterättsnämndens bedömning att överföringen av teckningsoptionerna från 

bolaget till optionsinnehavarna inte ska medföra uttagsbeskattning hos bolaget är rimlig då någon 

förmånsbeskattning för mottagaren av aktierna inte blir aktuell. Därtill skulle reglerna om kvalificerade 

personaloptioner i 11a kap. inkomstskattelagen bli svåra att tillämpa för de företag som reglerna riktar 

sig till, nämligen onoterade mindre företag. Detta eftersom den aktiebolagsrättsliga regleringen inte 

tillåter sådana företag att säkra den framtida leveransen av aktier till optionsinnehavaren genom att 

inneha egna aktier.  

 

Även Skatterättsnämndens bedömning att en underlåtelse att utnyttja teckningsoptioner inte bör 

medföra uttagsbeskattning för bolaget framstår som rimlig då förfarandet inte medför att bolagets 

ekonomiska ställning förändras eller att någon annan berikas genom förfarandet. 

 

 

 

 

https://www.skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2022/personaloptioneruttagsbeskattning.5.7dc054e181da934cb526d.html


 

 

Propositioner 

 

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, 

tjänsteresor och hemresor 

 

I propositionen föreslås att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya 

modellen för skattelättnad för arbetsresor som skulle trätt i kraft vid årsskiftet 2022/2023 inte införs. De 

beslutade reglerna om att arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen och i 

förekommande fall i kontrolluppgift, föreslås dock fortfarande träda i kraft.  

 

Det belopp som enligt nuvarande regler får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil föreslås 

höjas till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil 

föreslås höjas till 1 krona och 20 öre per kilometer med undantag för förmånsbilar som helt drivs med 

elektricitet för vilka rätten till avdrag även fortsatt föreslås uppgå till 95 öre per kilometer. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss 

värmeproduktion 

 

I propositionen föreslås att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas samt att 

beskattningen av bränsle inom viss värmeproduktion ska förändras.  

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 

 
Europeiska unionens råd enades den 30 september 2022 om en rad åtgärder för att bemöta de höga 

energipriserna. Åtgärderna infördes genom rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om 

en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. En av åtgärderna i EU-

förordningen är ett tillfälligt s.k. solidaritetsbidrag som ska betalas av vissa företag inom sektorn för 

fossila bränslen. Solidaritetsbidraget ska tillämpas av medlemsstaterna om inte andra motsvarande 

nationella åtgärder har införts senast den 31 december 2022. 

 

I denna proposition lämnas förslag om införande av en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa 

företag som motsvarar reglerna om ett solidaritetsbidrag enligt EU-förordningen. Förslaget gäller för 

företag vars nettoomsättning under beskattningsåret 2023 till minst 75 % är hänförlig till verksamhet 

inom sektorn för fossila bränslen. Den tillfälliga skatten tas ut på den del av företagens skattemässiga 

överskott år 2023 som överstiger 120 % av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018 – 

2021. Den tillfälliga skatten uppgår till 33 % och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 %. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/11/prop.-20222318/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/11/prop.-20222318/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/10/tillfalligt-sankt-skatt-pa-drivmedel-och-sankt-skatt-pa-branslen-i-viss-varmeproduktion/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/10/tillfalligt-sankt-skatt-pa-drivmedel-och-sankt-skatt-pa-branslen-i-viss-varmeproduktion/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/11/en-tillfallig-skatt-pa-extraordinara-vinster-for-vissa-foretag-under-2023/


 
 

 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår 

som påbörjas närmast efter den 31 december 2022. 

 

 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 

 
I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon. 

Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av 

arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, 

moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen. 

 

Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med 

laddbara fordon framför andra, mindre hållbara, alternativ. Förslaget förväntas också minska den  

 

 

administrativa börda för både arbetsgivare och anställda som redovisning av denna förmån i dag är 

förenad med. 

 

De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som 

tillhandahålls efter ikraftträdandet. Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 

2026. 

 

 

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid 

delning av aktiebolag genom separation 

 
I promemorian föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs 

genom den nya bolagsrättsliga delningsformen ”delning genom separation”.  

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas i fråga om stämpelskattelagen, på 

förvärv som görs efter den 30 januari 2023, och i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av 

delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023. 

 

 

Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 

 

Europeiska unionens råd enades den 30 september 2022 om en rad förslag som införs genom 

förordningen (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med 

de höga energipriserna. En av åtgärderna i EU-förordningen gäller ett tillfälligt tak för marknadsintäkter. 

I denna promemoria finns förslag om införandet av en tillfällig skatt på vissa elproducenters övervinster 

som motsvarar reglerna om ett tak för marknadsintäkter enligt EU-förordningen.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/12/tillfallig-skattefrihet-for-forman-av-laddel-pa-arbetsplatsen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/09/stampelskatt-vid-forvarv-av-fast-egendom-och-tomtratter-som-gors-vid-delning-av-aktiebolag-genom-separation/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/09/stampelskatt-vid-forvarv-av-fast-egendom-och-tomtratter-som-gors-vid-delning-av-aktiebolag-genom-separation/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/12/tillfallig-skatt-pa-vissa-elproducenters-overintakter/


 
 

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med 

forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget 

 
I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning 

eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras 

för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 

600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad. Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna 

löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 

juni 2023. 

 

 

Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 

 

I propositionen föreslås att mervärdesskatten för reparationer och cyklar, skor, lädervaror, kläder och 

hushållslinne höjs från 6 % till 12 %. 

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2023. 

 

 

Skatteverkets ställningstaganden 

 

Internprissättning och vinstallokerings påverkan på 

beskattningsunderlaget för mervärdesskatt 

 

Skatteverket anser att en inkomstskatterättslig justering som görs på grund av de särskilda reglerna om 

internprissättning mellan närstående företag och de särskilda reglerna om vinstallokering till fasta 

driftställen, under vissa omständigheter påverkar mervärdesskatten. Detta gäller när justeringen kan 

kopplas till en specifik eller till en grupp specifika omsättningar eller förvärv där mervärdesskatt har 

redovisats eller borde ha redovisats när transaktionen genomfördes. 

 

Om det är en justering som innebär att säljaren får en ytterligare ersättning eller lämnar en 

prisnedsättning påverkar justeringen mervärdesskatten på så sätt att beskattningsunderlaget ska ökas 

eller minskas. Är det en prisnedsättning ska nedsättningen minska beskattningsunderlaget om parterna 

inte har avtalat om motsatsen. 

 

För det fall justeringen kan kopplas till en specifik eller till en grupp specifika omsättningar eller förvärv, 

men justeringen inte kan ses som en ytterligare ersättning eller en prisnedsättning, kan justeringen ändå 

påverka mervärdesskatten eftersom justeringen kan vara en indikation på att det ursprungliga 

beskattningsunderlaget borde omvärderas. 

 

https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-nedsattningen-av-arbetsgivaravgifter-for-personer-som-arbetar-med-forskning-eller-utveckling--hojt-tak-for-avdraget/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-nedsattningen-av-arbetsgivaravgifter-for-personer-som-arbetar-med-forskning-eller-utveckling--hojt-tak-for-avdraget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/12/prop.-20222335/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/420994.html?date=2022-12-12
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/420994.html?date=2022-12-12


 

 

Avdrag för kapitalförlust på en icke marknadsnoterad utländsk 

fordringsrätt 

 

Kapitalförlust på en icke marknadsnoterad fordran i utländsk valuta ska enligt inkomstskattelagen dras 

av med 70 % i inkomstslaget kapital, medan en vinst ska tas upp till beskattning i sin helhet. 

 

Skatteverket anser att den här skillnaden i behandlingen av vinst och förlust strider mot rätten till fri 

rörlighet av kapital enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om förlusten beror på en 

valutakursförändring. Skatteverket anser därför att avdrag för en kapitalförlust hänförlig till en inte 

marknadsnoterad utländsk fordringsrätt ska göras i sin helhet, för den del av kapitalförlusten som beror 

på en förändring av valutakursen under innehavstiden. Eventuell övrig del av förlusten ska enligt 

Skatteverket dras av med 70 %. 

 

 

I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som 

ränteutgifter? 

 

Som ränteutgift räknas en utgift som en låntagare har betalat till en långivare för att införskaffa kapital. 

Skatteverket anser att även utgifter till annan än långivaren kan utgöra ränteutgifter om det är fråga om 

utgifter som är nödvändiga för eller har ett nära samband med införskaffande av lånekapital. 

 

 

Ska begränsat skattskyldig delägare i fåmansföretag fördela utdelning och 

kapitalvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital samt lämna blankett 

K10? 

 

En begränsat skattskyldig person som får utdelning på kvalificerade andelar betalar kupongskatt på 

sådan utdelning. Någon fördelning ska inte göras mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Blankett K10 

behöver inte lämnas. 

 

En begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar inom den tioårsperiod som anges i 3 

kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska fördela eventuell kapitalvinst mellan inkomstslagen 

tjänst och kapital enligt reglerna i 57 kap. IL. Sparat gränsbelopp får beräknas för de år personen varit 

begränsat skattskyldig och eventuell lämnad utdelning ska i så fall beaktas. Blankett K10 ska då lämnas. 

 

 

 

 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/416147.html?date=2022-10-07
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/416147.html?date=2022-10-07
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/418970.html?date=2022-11-21
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/418970.html?date=2022-11-21
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422554.html?date=2022-12-22
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422554.html?date=2022-12-22
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422554.html?date=2022-12-22


 

 

Ett svenskt företag är inte skyldigt att upprätta dokumentation avseende 

internprissättning för transaktioner med ett utländskt koncernföretags 

fasta driftställe i Sverige 

 

Ett aktiebolag eller handelsbolag behöver inte upprätta dokumentation över internprissättning för 

transaktioner som är hänförliga till ett utländskt koncernföretags fasta driftställe i Sverige, för vilka 

detta är skattskyldigt här. 

 
Proportionering av friskvårdsbidrag samt utgivande av naturaförmån på olika orter 

En förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna proportionera friskvårdsbidraget till sina anställda och 

samtidigt behålla skattefriheten är att samma villkor om proportionering gäller för alla anställda. Om 

arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för en friskvård (naturaförmån) eller exempelvis erbjuder 

tillgång till gym på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren erbjuda förmånen till alla anställda. Om det finns 

anställda på olika orter och förutsättningarna varierar, exempelvis gym på arbetsplatsen på en av orterna, 

måste de anställda på orterna som inte har tillgång till gym på arbetsplatsen, få ett årskort på ett gym 

för att få tillgång till motsvarande motion. 

 

Nytt från EU 

 

Överenskommelse mellan EU-länderna om införande av en global 

minimibeskattning 

 

EU:s medlemsstater har nu uppnått en överenskommelse om att införa en global minimibeskattning, s.k. 

pillar 2-beskattning. Reglerna är tänkta att träffa stora multinationella och inhemska koncerner med en 

sammanlagd årsomsättning på minst 750 miljoner euro och innebär att företag inom koncernen kommer 

att vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 %, beräknad enligt särskilda beräkningsregler som tar 

sin utgångspunkt i IFRS-redovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422542.html?date=2022-12-22
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422542.html?date=2022-12-22
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/422542.html?date=2022-12-22
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/417109.html?date=2022-10-24
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-en-global-minimiskatt-for_H906FPM46
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-en-global-minimiskatt-for_H906FPM46


 
 

Övrigt 

 

Utökat direktiv till FÅAB-utredningen 

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024. 

Kommentar: 

Regeringen meddelade den 25 maj att en ny utredning skulle tillsättas i syfte att förenkla reglerna för 

utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. Den tidigare utredningen på området från 2016 

fick precis som nu är fallet ett tilläggsdirektiv vars förslag inte gick igenom i Riksdagen varför förslaget 

lades ned och ett senare, mer begränsat förslag om generationsskifte kom istället att klubbas igenom. 

Till skillnad från 2016 års utredning så finns det idag en riksdagsmajoritet bakom tilläggsdirektiven. 

Det får därför förmodas att det kommande förslaget, när det väl presenteras, bör ha stora chanser att 

godkännas av Riskdagen. Högre schablonbelopp och samma skattesats på aktiva andelar i 

fåmansföretag som för passiva icke noterade andelar är sådana saker som bl.a. har tagits upp i 

utredningen. Vi hoppas vidare på att det utvidgade utredningsuppdraget ifråga om samma och likartad 

verksamhet kommer att ge klarhet i vissa frågor som idag är högst oklara samt att dessa regler 

förenklas och görs mer förutsebara.  

 

 

 

Då detta är en allmänt hållen information ansvarar inte Investerum AB för det skattemässiga utfallet av 

en transaktion som företas med anledning av informationen. Innehållet i skatteinformationen är inte att 

betrakta som juridisk rådgivning och kan därför inte åberopas som sådan. Varje avsnitt som redovisas 

måste sättas i sitt sammanhang och för- och nackdelar måste vägas in i bedömningen då varje 

kundsituation är unik. Eftersom det kan finnas många olika faktorer som måste beaktas är det viktigt att 

konsultera en juridisk rådgivare, ekonomisk rådgivare eller revisor innan beslut om åtgärd fattas. Om 

någon information är citerat från en extern källa, skall denna information inte tolkas som att Investerum 

har antagit eller godkänt den och ansett informationen vara korrekt 

Regeringen kommer inom kort besluta om ett tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna 

förslag på förenklingar av de så kallade FÅAB/3:12-reglerna. Kommittén är tillsatt för att utreda hur 

dessa regler kan förenklas och har nu även fått i uppdrag att föreslå förändrade regler för att ytterligare 

främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften, särskilt för små och medelstora företag.  

Kommittén får bl.a. i uppdrag att: 

✓ analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska 

förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital, 

✓ analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas så att ägarskiften, både mellan närstående 

och till personal, ska underlättas, 

✓ lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén i övrigt anser är lämpliga att 

genomföra. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/01/regeringens-forsta-100-dagar-tillvaxt-och-hushallsekonomi/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/05/dir.-202244/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/05/dir.-202244/

