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Inför årsskiftet | 2017/2018
NU BÖRJAR DET BLI DAGS att planera inför deklarationen 2018 – beskattningsår 2017.

Det finns en hel del att tänka på vad gäller inkomst av tjänst, kapital och
näringsverksamhet. I inkomstslaget tjänst och kapital gäller kontantprincipen vilket
innebär att inkomster skall beskattas det år de uppkommer. Därför ska fysiska
personer som vill planera sin skatt göra det före årsskiftet.
Kvittning av vinster och förluster
Ett av de effektivaste sätten är att se över sin aktiedepå och realisera eventuella vinster och/eller
förluster i syfte att på bästa möjliga sätt jämna ut resultatet av årets värdepappersförsäljningar. Alla
vinster och förluster är inte fullt kvittningsbara mot varandra så det gäller att välja rätt värdepapper
att avyttra. Förluster som inte kan kvittas kvoteras till 70 procent innan avdrag får göras i
inkomstslaget kapital. Kvittning får ske mellan vinster och förluster på både onoterade och
marknadsnoterade aktier men tänk på att det först sker en kvotering till 5/6 på en förlust på
onoterade aktier innan den kvittas.
Vill du egentligen behålla en aktie med en orealiserad vinst eller förlust kan du först sälja aktien för
att sedan köpa tillbaka den igen. Ett annat alternativ är att föra över innehavet till sitt eget
investeringssparkonto (ISK), då en sådan överföring skattemässigt hanteras som en försäljning.
Även eventuella vinster och förluster på fastigheter och bostadsrätter bör ingå i
årsskiftesplaneringen. Vinster på försäljning av privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt
kvoteras till 22/30 innan de kan kvittas mot övriga förluster. Förluster på försäljning av
privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt är bara kvittningsbara till 50 procent mot andra
kapitalvinster.
Uppskov
Det finns primärt två typer av uppskov som man kan använda sig av när man planerar sin skatt. Det
vanligaste är uppskov med vinsten vid en tidigare fastighet- eller bostadsrättsförsäljning. Det
uppskovet framgår oftast i specifikationen till Inkomstdeklarationen och man kan när som helst
återföra det uppskovet till beskattning om man t.ex. har förluster på aktier m.m. som inte kan
kvittas mot några andra vinster. Minsta belopp som kan återföras till beskattning är 20 000 kr per
år. Uppskovet kvoteras till 22/30 och kvittas mot t.ex. 70 procent av förlust på marknadsnoterade
aktier. Uppskovet återförs i inkomstdeklarationen som man lämnar våren 2018.
Man kan även ha kvar gamla uppskov på vissa aktiebyten som skedde mellan 1999 och 2001. De
vanligaste aktiebytena var AstraZeneca, Pharmacia och ABB. Även dessa uppskov kan man när
som helst återföra frivilligt om man behöver ta fram vinster för att kvitta bort förluster.
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Skattereduktion vid underskott av kapital
Om det efter all kvittning ändå finns kvar ett totalt underskott i inkomstslaget kapital ger detta en
reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot kommunal fastighetsavgift och statlig
fastighetsskatt. Kapitalunderskott som understiger 100 000 kr ger en reduktion med 30 procent
medan den del som överstiger 100 000 kr endast ger en reduktion med 21 procent. OBS. Tänk på
att man måste ha betalat skatt för att erhålla skattereduktion.
Rot- & rut-avdrag
För att få skattereduktion för beskattningsår 2017 för rot- och rutarbete krävs att arbetet är utfört
och betalat under 2017. Om arbetet är utfört kan man alltså styra, med hjälp av betalningen, vilket
år underlaget för skattereduktion skall hänföra sig till. Tänk på att reglerna försämrades 2016
genom att rotavdrag endast medges med 30 procent av arbetskostnaderna och att skattereduktion
för rut-tjänster är begränsad till 25 000 kr för dem som inte har fyllt 65 år. Enligt samma princip
som ovan så måste man ha betalat skatt för att erhålla skattereduktion. Man kan alltså hamna i en
situation där det är fördelaktigt att realisera vinster i syfte att ”rädda” sina rot- och rutavdrag. Om
det ändå saknas inkomster för att erhålla rot- eller rutavdrag kan avdraget flyttas mellan t.ex. makar
om båda är ägare till fastigheten/bostaden ifråga.
Fåmansföretagare
Att ta ut rätt lön från ett fåmansföretag är viktigt. Det styr inte bara inkomstskatten och de sociala
förmånerna. Löneuttaget har också betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning man kan ta ut
nästa år till lägre skattesats (20 %) på sina kvalificerade andelar. För att få använda det s.k.
lönebaserade utrymmet för utdelning skall den som äger kvalificerade andelar ta ut en lön under
2017 som inte understiger det lägsta av;
369 000 kr ökat med 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget
eller
590 400 kr
Det räcker att en person i närståendekretsen uppfyller kravet för löneuttag för att kunna använda
det lönebaserade utrymmet.
Det finns även andra inkomstnivåer som man bör ta hänsyn till om man själv har möjlighet att styra
storleken på sin inkomst. Det rör sig dels om brytpunkterna för statlig skatt och dels om de
inkomstnivåer som ger maximala pensionsrätter eller maximal sjukpenning. Tabellen nedan visar
några av de viktigaste nivåerna;
Inkomstnivåer 2017
Skattefri inkomst

18 951 kr

Statlig skatt - brytpunkt 1

452 100 kr

Maximal sjukpenning

336 000 kr

Brytpunkt 1, 65 år och äldre

478 100 kr

Maximal föräldrapenning

448 000 kr

Statlig skatt - brytpunkt 2

651 700 kr

Maximal pensionsrätt

496 305 kr

Brytpunkt 2, 65 år och äldre

670 600 kr
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Skatt på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring
Statslåneräntan per den 30 november 2016 fastställdes till 0,27 %. Det innebär att skatten för
sparformerna ISK och kapitalförsäkring blir 0,375 % för beskattningsåret 2017.
Statslåneräntan per den 30 november 2017 fastställdes till 0,49 %. Det innebär att skatten för
sparformerna ISK och kapitalförsäkring blir 0,447 % för beskattningsåret 2018.
Slopat avdrag för förvaltningsavgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i kapital är slopad från 2016.
Transaktionsutgifter anses dock inte vara en förvaltningsutgift. Courtage och liknande utgifter,
kopplade till förvärv, förbättring eller försäljning av vissa tillgångar, är därmed inte
förvaltningsutgifter. De får, liksom tidigare, dras av vid beräkningen av kapitalvinsten. Inte heller
sådana utgifter som utdelningsersättningar och blankningspremier ska ses som förvaltningsutgifter.
Detta då de får anses vara sådana utgifter som har ett direkt samband med en viss inkomst eller en
viss kapitalvinstberäkning.
Nyheter på skatteområdet – 2018
I budgetpropositionen för 2018 föreslås en del förändringar på skatteområdet. Några av de
viktigaste förändringarna är;
•

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

•

Sänkt skatt för pensionärer

•

Lättnader i beskattningen av personaloptioner

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för
beskattningsåret som börjar efter den 31 december 2017.
Utöver de förändringsförslag som anges ovan så har regeringen aviserat om ett antal kommande
reformer. Några av dem är;
•

Nya skatteregler för företagssektorn

•

Möjlighet att påföra skattetillägg vid frivillig rättelse

•

Slopad skattefrihet för privata hälso- och sjukförsäkringar

•

Skatteverket har i slutet av november lämnat ett förslag på utflyttningsbeskattning
innebärande att personer som avser att bosätta sig utomlands kommer att bli beskattade
för kapitalvinster oavsett om kapitaltillgången är realiserad eller inte. Förslaget föreslås
träda i kraft den 1 januari 2020* och är nu lämnat på remiss av Finansdepartementet.
* Med tanke på förslagets omfattning och relativt långa period innan det ska träda ikraft föreligger emellertid,
enligt vår bedömning, en risk att det börjar träda ikraft tidigare genom en så kallad stopplagstiftning.
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Kontakta oss
Kontakta gärna din rådgivare (eller vår Skatteavdelning direkt) och boka in ett möte om du har
frågor eller funderingar kring olika typer av skattefrågor. Vi har stor erfarenhet av alla typer av
värdepappersrelaterade transaktioner samt har djupgående kunskap kring såväl fastighetsaffärer
som hantering av utdelningar m.m. från fåmansföretag.
Söderberg & Partners Family Office – Skatt
Kent Andersson

Pernilla Ask Nordström

Skattechef
kent.andersson@soderbergpartners.se
08-505 351 04

Deklarationsspecialist
pernilla.nordstrom@soderbergpartners.se
08-505 351 68
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