Skatt 2021.3 respektive 2021.C
Johnny Lundgren – Produktchef
Vi släpper en version med viktiga uppdateringar av belopp och procentsatser inför årsskiftet.

Filöverföring av deklarationer med inlämningsperiod P4
SRU-formatet för inlämningsperiod P4, dvs räkenskapsår som avslutas efter den 31 augusti, är
uppdaterat enligt Skatteverkets senaste tekniska beskrivning. När du sparar en deklaration med
inlämningsperiod P4 i denna version av Skatt så sparas en SRU-fil om räkenskapsåret är avslutat.
Skatteverkets tjänst för filöverföring av inlämningsperiod P4 öppnar den 7 januari.
Filöverföringstjänsten för inkomstdeklaration 1 öppnar Skatteverket först den 16 mars.

Beräkna effekterna av uppskov i efterhand
Från och med deklarationen 2022 avskaffas den årliga schablonintäkten på befintliga och nya
bostadsuppskov. Eftersom det inte längre kommer att kosta något att skjuta upp beskattningen av
vinsten vid försäljning av bostad kommer det att bli intressant för flera som skattat fram vinsten att
begära omprövning. Vi har lagt in en enkel beräkning som visar skatteeffekten om du begär
omprövning för att få uppskov med vinsten. Du hittar beräkningen under menyn Beräkning,
Fastighetsöverlåtelse eller via knappen vid p 7.1 på inkomstdeklarationen.

Bilförmån
Beräkningen av bilförmån för miljöbilar har uppdaterats i bilkalkylen för inkomståret 2021.
Miljöbilar har haft en tillfällig nedsättning som upphör den 1 januari 2021. Det är den extra
nedsättningen med 10 000 kronor för elbilar och laddhybridbilar som tas bort. Regeln att man får
använda nybilspriset för motsvarande icke miljöbil är kvar.
Det finns även ett förslag från Finansdepartementet om förändrad beräkning av förmånsvärdet från
och med 1 juli 2021, vilket vi inte tagit hänsyn till ännu.

Övriga nyheter och uppdateringar
Preliminärskattetabeller och kommunala skattesatser är uppdaterade för inkomstår 2021.

Version 2021.4 respektive 2020.D är planerad till i början av april.

Sida 1 av 2

Kontaktinformation
Webbsupport och FAQ-listor www.wolterskluwer.se/support
Support
Teknik- och programrelaterad support
support@wolterskluwer.se
Tel 031-775 17 00
Kundservice
Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang,
adressändring med mera.
Tel 031-775 17 00
kundservice@wolterskluwer.se
Säljare
För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.
salj@wolterskluwer.se
Tel 031-775 17 00
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