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Kobeks nyhetsbrev   ” Detta kan hända 2016 ”           2015-09-28 

Hej! 

Regeringen har lagt fram sitt förslag till höstbudget. Här de viktigaste skatteförslagen som kan 

påverka dig och ditt företag. 

  

Sänkt ROT-avdrag 

ROT-avdraget sänks från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden. 

Exempel 

Du tar in en målerifirma för att måla om sommarstugan. Arbetskostnaden blir 20.000 kr med 

moms. ROT-avdraget innebär att staten betalar 50 procent av 20.000 kr. Vilket blir 10.000 kr. 

Om du målar om huset nästa år kommer staten bara att skjuta till 30 procent av 20.000 kr. 

Alltså 6.000 kr. 

Du kan högst få 50.000 kr om året i ROT-avdrag. Och den gränsen kommer att vara 

oförändrad. 

  

Begränsat RUT-avdrag 

RUT-avdraget innebär att du får en skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster. Tex 

städning och matlagning. RUT-avdraget är 50 procent av arbetskostnaden. 

Exempel 

Du anlitar en städfirma för att städa din lägenhet. Det kostar 10.000 kr om året. RUT-avdrag 

innebär att staten betalar 50 procent dvs 5.000 kr. 

RUT-avdraget kommer även i fortsättning vara 50 procent. Men det kommer att begränsas till 

högst 25.000 kr per år. 

Nu kan du få upp till 50.000 kr om året i RUT-avdrag. 

För dig som fyllt 65 år kommer gränsen även i fortsättningen att vara 50.000 kr. 

  

Vissa RUT-tjänster försvinner 

Du kommer inte längre att kunna få avdrag för exempelvis bartenders, poolrengörare eller 

gourmetkockar. 

  

Höjda sociala avgifter för pensionärer 

Den som är född 1937 eller tidigare betalar idag inga sociala avgifter alls. Nu är det slut på de 

glada dagarna. 
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Regeringen vill inför en särskild löneskatt på 6,15 procent. 

Den gäller oavsett om du är anställd eller egen företagare. 

Om du är född 1938 eller senare och fyller minst 66 år under året så betalar du bara 10,21 

procent i sociala avgifter. 

Om budgetförslaget går igenom kommer du också att få de sociala avgifterna höjda med 6,15 

procentenheter. 

Så nästa år blir dina sociala avgifter 16,36 procent. Det gäller för egna företagare som för 

anställda. 

  

Höjda sociala avgifter för unga 

Den nuvarande nedsättningen av sociala avgifter för ungdomar slopas från 1 juni 2016. 

Just nu är arbetsgivaravgiften för ungdomar födda 1992 eller senare 25,46 procent. Och 

egenavgifterna är 23,69 procent. 

  

Sänkt skatt för pensionärer 

Skillnaden mellan beskattningen av pensioner och av lön försvinner. Vilket innebär att 

pensionärer med inkomster under 240.000 kr om året får sänkt skatt. 

  

Jobbskatteavdraget minskas vid högre inkomster 

Jobbskatteavdraget trappas av för inkomster över 50.000 kr i månaden. 

Vid inkomster över ca 123.000 kr är det helt borta. 

  

Inga fler avdragsgilla gåvor 

Möjligheten att få en skattereduktion för gåvor till allmännyttiga föreningar försvinner vid 

nyår. 

  

Investeraravdraget försämras 

Du kommer inte längre att kunna utnyttja investeraravdraget för investeringar i ditt eget eller 

närståendes bolag. 

  

Högre förmånsvärde på miljöbilar 

Nedsättningen av förmånsvärdet på vissa miljöbilar sänks från 16.000 kr om året till 10.000 kr 

om året. 
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Privat pensionssparande försvinner 

Möjligheten till avdragsgillt privat pensionssparande försvinner helt efter nyår. 

Men du kan fortfarande göra rejäla avdrag för pensionssparande i ditt företag. 

I enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag kan du dra av upp 35 procent av vinsten 

för ditt pensionssparande. 

Och i aktiebolag är det 35 procent av din lön som gäller. 

 


