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INFO 2022 - VIKTIGA DATUM

VIKTIGA  
DATUM



INFO 2022 - VIKTIGA DATUM

SKATT
14 februari – extra inbetalning, över 30 000 kr 
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, både AB och Enskild firma 

2 maj – sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen 
för Enskild firma och Privatperson 
Du som inte har begärt anstånd med din deklaration ska ha lämnat in den senast detta datum.  

4-7 juni – skatteåterbäringen kommer för enskild firma  
Detta gäller om du deklarerar senast den 2 maj, oavsett om du deklarerar på papper eller digitalt, du kan få återbäring tidigare om du deklararerar digitalt före den 
30 mars. Privatperson får återbäring 8-10 juni 



INFO 2022 - VIKTIGA DATUM

SKATT
1 juli – sista dagen att lämna inkomstdeklarationen på 
blankett för AB 
Du som ska deklarera för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska ha lämnat in Inkomstdeklaration 2 detta datum om du lämnar den på blankett. Du kan lämna 
bilagorna elektroniskt med filöverföring 

1 augusti – sista dagen att lämna deklarationen via e-
tjänst för AB 
Du som deklarerar för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska ha lämnat in inkomstdeklarationen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 

På skatteverkets hemsida kan du plocka fram precis vilka 
datum som är viktiga för ditt företag att hålla koll på.

https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/viktigadatum

https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/viktigadatum


INFO 2022 - VIKTIGA DATUM

ÅRSREDOVISNING
7 månader – efter räkenskapsårets slut skall 
Bolagsverket ha din årsredovisning 
Du kan välja att skicka din årsredovisning med posten eller lämna in den digitalt till Bolagsverket.

https://www.verksamt.se/driva/ekonomi-och-bokforing/bokforing/arsbokslut-och-arsredovisning/aktiebolag?gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz772E8HfUXiaj--FpnfbNxOzPQVCzOKFtOj8v0k13MGLzCzXbu1mgdsUaAgFsEALw_wcB


INFO 2022 - VIKTIGA DATUM

NYA   
LAGAR 

SOM PÅVERKAR  
FÖRETAG



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Visselblåsarskydd – För de personer som rapporterar 
om missförhållanden ges ansvarsfrihet och skydd mot 
hindrande åtgärder och repressalier. 

Nystartsjobb 1 feb – subvention vid anställning av en 
person som varit borta från arbetslivet en längre tid 
Subvention motsvarande arbetsgivaravgiften på lön upp till 20.000, Ansök på Arbetsförmedlingen 



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Karensavdrag – Ersättning för karensavdraget 
återinfördes i december. 
Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt 

Företagares arbetslöshetsförsäkring 
 – möjlighet att få arbetslöshetsersättning när 
verksamheten är vilande 
Denna möjlighet förlängs under 2022. Det innebär att den så kallade femårsregeln för företagare kopplat till arbetsvillkor tillfälligt ändras 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997835-om-arbetsloshetsforsakring_sfs-1997-835
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1997238-om-arbetsloshetsforsakring_sfs-1997-238


INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Skattefri cykelförmån 1 jan – arbetsgivare kan 
erbjuda en skattelättnad för förmån vid 
tillhandahållande av cykel för privat bruk. 
Skattelättnaden innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.  

Personaloptioner 1 jan – Möjligheten för företag att 
erbjuda personaloptioner enligt särskilda skatteregler 
utvidgas och förenklas 



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Klimatdeklaration – Från och med den 1 januari 
ansvarar en byggherre för att upprätta och lämna in en 
klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad 
uppförs. 
Klimatdeklaration ska spegla den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Kommunens byggnadsnämnd får meddela slutbesked först när 
byggherren har visat att denne har lämnat in en klimatdeklaration eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en sådan deklaration.  

Offentliga upphandlingar 1 feb – höjning av 
direktupphandlingsgränserna i LOU till 700 000 för 
varor och tjänster samt byggentreprenad. 
Sociala och andra särskilda tjänster förutom välfärds-tjänster Ny direktupphandlingsgräns 7 802 550 kr. 



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Reklamskatten avskaffas 1 jan – Reklamskatten var 
en skatt som betalades av många idrottsföreningar 
som upplät annonsplatser på matchställ, fysiska 
reklamblad och affischer med mera. 

Transport – Inrikestransporter som utförs av 
utlandsetablerade åkerier skall vara av tillfällig 
karaktär. Reglerna tydliggörs och sanktionsavgift för 
överträdelse höjs till 60.000 kr 



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Laddinfrastruktur 1 jan – förenklade regler för 
elledningar som används för delning av energi och 
laddinfrastruktur för fordon. 

Deltidssjukskrivning 1 feb – Enligt bestämmelsen 
gäller att arbetstiden varje dag ska minskas i 
motsvarande grad som sjukskrivningen. 
Om arbetstiden förläggs på ett annat sätt, att arbetstidens förläggning inte får försämra möjligheterna till återgång i arbete. 



INFO 2022 - NYA LAGAR

NYA LAGAR 2022
Straff för nedskräpning – Straffbart att kasta fimpar, 
snusprillor eller tuggummi eller annat småskräp. Böter 
på 800 kr gäller om du ertappas. 
.  

Ålder för rätt till studiemedel höjs – från 56 år till 60 
år efter årsskiftet 



INFO 2022 - NYCKELTAL

EN VÄRLD AV SIFFROR…   
NYCKELTAL 

NÄR MAN BEHÖVER DEM



INFO 2022 - NYCKELTAL

PRISBASBELOPP 
48 300KR



INFO 2022 - NYCKELTAL

INKOMSTBASBELOPP 
71 000KR



INFO 2022 - NYCKELTAL

HÖGSTA SGI 
SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 

32 200KR



INFO 2022 - NYCKELTAL

HÖGSTA  
PENSIONSGRUNDANDE  
INKOMST 

47 748KR



INFO 2022 - NYCKELTAL

ARBETSGIVARAVGIFT 
31,42 %



INFO 2022 - NYCKELTAL

ARBETSGIVARAVGIFT 
FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA 65+ 

10,21 %



INFO 2022 - NYCKELTAL

AVDRAGS- 
UTRYMME 
FÖR TJÄNSTEPENSION 
UPP TILL 35% AV LÖN 
MAX 40 250 KR/MÅN



INFO 2022 - NYCKELTAL

SKIKTGRÄNS 
FÖR STATLIG INKOMSTSKATT 

46 242 KR/MÅN



INFO 2022 - NYCKELTAL

STATLIG INKOMSTSKATT PÅ 
KAPITALINKOMSTER 

30 PROCENT



INFO 2022 - NYCKELTAL

BOLAGSSKATT 
FÅMANSBOLAG 

20,6 PROCENT



INFO 2022 - 3:12 REGLERNA

3:12 REGLER 
Regelverk som styr hur fåmansföretagare blir 
beskattade för utdelning från det egna bolaget.. 
.  

OBS 2022 !!  – Om du har ansökt om 
omställningsstöd eller korttidspermitterat så kan du bli 
återbetalningsskyldig för de här stöden om du 
beslutar om utdelning under vissa perioder. 



INFO 2022 - 3:12 REGLERNA

SCHABLONBELOPP ENLIGT 
FÖRENKLINGSREGELN 

183 700 KR  
BESKATTNINGSÅRET 2021 
(BESKATTNINGSÅR 2022 = 187 550 KR)



INFO 2022 - 3:12 REGLERNA

RÄTT LÖN & LÖNEUNDERLAG 2020 
FÖR UTDELNING 2021 

409 200 KR  
+ 5% AV FÖRETAGETS TOTALA LÖNESUMMA 

DEKLARERAS PÅ K10 2022



INFO 2022 - 3:12 REGLERNA

MIN LÖN 2022 
FÖR ATT KVALIFICERA SIG FÖR HUVUDREGELN NÄSTA ÅR 

426 000 KR 



INFO 2022 - 3:12 REGLERNA

SPÄRRLÖN  
TAK FÖR  
LÅGBESKATTAD  
UTDELNING  
UNDER 2022 

654 700 KR  



INFO 2022 - NYCKELTAL

FÖRETAGSSTÖD 
INTE BARA I KRIS…



INFO 2022 - TILLVÄXTVERKET

Utveckla ditt befintliga företag med hjälp av 
finansiellt stöd om du har svårt att få ihop 
finansieringen på den privata marknaden. 
.  
• Marknaden måste sträcka sig över regionsgräns 
• Investeringar i maskiner, byggnader, 

konsulttjänster, produktutveckling med mera eller 
deltagande i mässa… 

• Sista ansökningsdag 31 dec 2029

REGIONALA  
FÖRETAGSSTÖD



INFO 2022 - TILLVÄXTVERKET

Det finns möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar för 
internationalisering, digitalisering och grön omställning. 
Stödet riktar sig till alla branscher. 
.  
• Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför 

den region där ni bedriver er huvudsakliga 
verksamhet för att få mer information.

AFFÄRSUTVECKLINGS-
CHECKAR



INFO 2022 - TILLVÄXTVERKET

Ett urval:  
• Investera i leder i landsbygder (vandring MTB) 
• Framtida projekt i Västsverige 
• Transportbidrag (norra Sverige) 
• Piloter för service i landsbygder 

SPECIFIKA 
FÖRETAGSSTÖD



INFO 2022 - VINNOVA

PROJEKT- 
FINANSIERING 
INNOVATIONER
Genom Vinnovas stöd får företag och 
organisationer möjlighet att experimentera och 
testa nya idéer innan det blir lönsamt. 



INFO 2022 - VINNOVA



INFO 2022 - VINNOVA



INFO 2022 - VINNOVA



INFO 2022 - JORDBRUKSVERKET

STÖD TILL  
LANDSBYGDS- 
VERKSAMHETER
Ett urval:  
• Service och satsningar på landsbygden 
• Lokalt ledd utveckling 
• Fiske och vattenbruk 
• Förnybar energi 
• Livsmedel 
• Investeringar i lantbruk



INFO 2022 - ALMI

RISKKAPITAL OCH 
AFFÄRSUTVECKLING FÖR 
VÄXANDE FÖRETAG
Ett urval:  
• Grönt lån - gröna satsningar 
• Hållbarhetsarbete 
• Stöd för digitalisering 
• Affärsutveckling 
• Riskkapital



INFO 2022 - ALMI

FÖRETAGSLÅN TILL 
INVESTERINGAR
• Företagslån 
• Mikrolån 
• Innovationslån 
• Exportfinansiering 
För att kompensera för högre risk och för att inte konkurrera 
med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över 
genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till 
ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela 
finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete 
med din bank.



INFO 2022 - ALMI

BRYGGLÅN 
KRISSTÖD I CORONAKRIS
…riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige 
där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets 
spridning. 

• Individuell rörlig ränta 
• Rak amortering (amorteringsfritt i 12 månader) 
• Löptid - max 84 månader 
• Medfinansiering eftersträvas (krav på lån över 3Mkr) 
• Startups kan låna upp till 500 000 kr



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

NYÅRSLÖFTEN  
FÖR EN SMÅFÖRETAGARE



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

SKRIV NER 3-5  
ÖNSKADE 

PARTNERS/
KUNDER  
FÖR ÅRET  



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

SÄTT  
1 MÅL  
ELLER TRE…



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

 SÄTT MÅL PÅ 
BEFINTLIGA  
PARTNERS/

KUNDER  
AKTIVITET



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

SKRIV EN  

HÅLLBARHETS 
PLAN 

(EN SIDA RÄCKER)



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

SE ÖVER  
PRISERNA! 

JUSTERA



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

SE ÖVER  
UTBUDET! 

ÄR TJÄNSTERNA ELLER 
PRODUKTERNA AKTUELLA 

(ÄVEN I ÅR?)



INFO 2022 - TIPS - NYÅRSLÖFTEN

ANVÄND 
SOCIALA 
MEDIER   

ÄVEN FÖR FÖRETAGET



FÖRETAGARFÖRBUNDET 
2022
Prioriterade frågor 
• Lägre arbetsgivaravgift 
• Enklare & billigare att anställa 
• Slopad sjuklöneadministration & kostnad 
• (Aktuellt) Energiskattelättnad 
• Småföretagarminister



SMÅFÖRETAGARMINISTER
Med uppgiften att lösa 
arbetslösheten 
tillsammans med de 
små och medelstora 
företag.



99,4 
SMÅ &  
MEDELSTORA  
FÖRETAG

SMÅFÖRETAGARMINISTER

1,1 miljoner företag.  

99,4 procent är små-, och 
medelstora företag.  

Dessa skapar 4 av 5 jobb  

Med jobb kommer skatteintäkter och bättre 
välfärd. Därför finns det 1 miljon anledningar 
att etablera en småföretagarminister som 
enbart har till uppgift att engagera sig i 
dessa företag, deras utveckling och tillväxt. 



SMÅFÖRETAGAR- 
MINISTER FÖR  
SMÅFÖRETAGEN

• En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen 
vore bra för företagsamheten och entreprenörskapet.

• En småföretagarminister är inte bara bra för 
småföretagare, en småföretagarminister är faktiskt 
nödvändig för svensk företagsamhet och välfärd.

• En småföretagarminister vore bra för arbetsmarknaden och 
arbetet med att minska arbetslösheten.

• Med minskad arbetslöshet kommer ökade skatteintäkter.
• En småföretagarminister vore bra för välfärden.
• En småföretagarminister vore bra för Sverige.



REFORMAGENDA

4 AV 5  
JOBB  
SKAPAS I SMÅ &  
MEDELSTORA FÖRETAG 



FÖRETAGAR
FÖRBUNDET


