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Höstbudgeten för år 2017 lämnades till riksdagen den 20 september. Inga stora förändringar på 
skatteområdet föreslås, dock finns förslag på ett antal ändringar av mer detaljkaraktär.  

De förslag som kommer beröra flest privatpersoner och företagare är följande: 

• För att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden föreslås dels att taket för uppskovsbeloppet slopas 
under en fyraårsperiod, dels att det ska vara möjligt att få uppskov även när en billigare bostad förvärvas. De 
föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och gälla för avyttringar som har skett fr.o.m. 
den 21 juni 2016.

• För att förhindra att vissa bestämmelser i skattelagstiftningen får oavsedda effekter om den genomsnittliga 
statslåneräntan eller statslåneräntan vid utgången av november blir noll eller negativ föreslås ett golv för 
statslåneräntan på 0 respektive 0,5 procent. Statslåneräntan används bl.a. vid beräkning av gränsbelopp för 
utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag, skatteunderlag för avkastningsskatt på investeringssparkonto, 
kapitalförsäkringar och pensionsmedel. 

• Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt begränsas vilket innebär att fler personer kommer 
betala statlig inkomstskatt och värnskatt. Sammanlagt kommer drygt 50 000 kronor få höjd statlig skatt. Nedre 
skiktgränsen uppgår till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor. 

• Möjlighet att göra RUT-avdrag för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden införs. 

• Beloppsgränsen för när resor till och från arbetet får dras av ökar från 10 000 kronor till 11 000 kronor per 
år.  

• Möjligheten till nedsättning av förmånsvärdet av vissa miljöanpassade bilar förlängs fram till år 2020. Maximal 
nedsättningen sänks dock från 16 000 kronor till 10 000 kronor.

• Sänkt intäktsränta på skattekontot, lägst 0 procent, för att undvika att skattekontot används för sparande.

• Höjd alkoholskatt motsvarande 1 procent för sprit och 4 procent för övriga alkoholdrycker. 

• Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare. Sänkningen gäller 
under den nyanställdes första tolv månader och innebär att endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska 
betalas på den del av ersättningen till den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. 

• Slopat avdrag för representation bestående av lunch, middag, och annan förtäring. Däremot kvarstår rätten 
till avdrag för förtäring av mindre värde. Momsavdrag medges dock beräknat på ett underlag av 300 kronor per 
person och tillfälle. 

• Befrielse från skattskyldighet till moms för personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor per år. Den 
med liten omsättning som redan är momsregistrerad måste ansöka hos Skatteverket för att omfattas av befrielse 
från moms.

• Sänkt moms från 25 till 12 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. 

VIKTIG INFORMATION. Innehållet i denna publikation är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk rådgivning 
i enskilda ärenden. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli Wealth Management AB kan dock inte garantera nämnda informations 
riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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