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AGENDA

•13.00 - 13.10  Välkommen & inledning (Åsa Jonsson och Peter Raak)

•13.10 - 13.50   Komplettering legala nyheter 2021
• Att tänka på inför nästa år

• SKV433 – Skatteberäkning, publicerad 7 december 2020

• Fora-rapportering

• SAP-notes

• Q&A

•13.50 - 14.00  Avslutning, sammanfattning och nästa steg (Åsa och 
Peter)
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Localization Product Management in 

Globalization Services

NO:Lysaker

SE:Stockholm

SAP is committed to their customers to accurately and timely track compliance changes in countries we 

support

The roll-in for legal requirements is handled by Localization Product Management which is located 

mostly in local countries
Roll-In for legal requirements – especially proactively tracking of legal changes

Preparation of business cases for new localization

Engagement and prioritization of new legal requirements with local user groups
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The Globalization Services team

Khaled Musilhy

Head of Globalization 

Services Product 

Management for 

EMEA & MEA

Responsible for 30 

countries across SAP 

product portfolio 
(with some exceptions)

Erik Törnqvist

Localization Product 

Manager Sweden 

overall + Financials

Responsible for 

Swedish non-HCM 

localization (with some 

exceptions) 

Peter Raak

(external)

Localization Product 

Manager Sweden 

HCM/PY

Responsible for 

Swedish HCM 

localization including 

Payroll

David Bednar

Development -

Product Owner HCM 

Sweden

Product owner for 

HCM Localizations  

Sweden, Finland, 

Romania, Bulgaria, 
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Legal Change vs. Gap
Definition

To be considered a Legal Change

• It must be a new law 
Due date in the future, not in the past

• It must impact existing feature
Not introduce a new feature

• It must require a code change
Not possible to cover via customizing or 

workaround

• It must be technically feasible 
Not destabilizing code

Legal Change:
✓ Due date in the future, not the past

✓ Functionality is existing, supported 

feature

✓ Not possible to workaround

✓ Technically feasible

Gap:
Due date in the future, not the past

× New requirement, substituting 

something, which was not supported 

in the past

✓ Not possible to workaround

✓ Technically feasible

Classification Possible Delivery Via Availability

Legal Change As Maintenance Legal Change Note or Support Package All supported releases

Gap As Innovation

subject to Portfolio Planning

Improvement Note or Support Package Recent releases

New Release or Enhancement Package Future release

New Product As new license

Delivery Mechanisms



customer

▪ Fyllda 18 år men inte 23 vid årets början (2021:födda 1998-2002)

▪ Period 1.4.2021 – 31.3.2023

▪ Upp till SEK 25.000 per anställd och månad därutöver 31,42 %

▪ Arbetsgivaravgift sänks från 31,42 % till 19,73 %

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift 



customer

Inkomstbasbelopp (2021: SEK 68.200) 
▪ Allmän pensionsavgift vid prelskatteberäkning

▪ Pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet

▪ AMF/Fora (avtalspension SN-LO i ålder 18-65 år (konstant BASBL=7.5 * Inkomstbasbelopp(2021= 
511.500))

Förhöjt prisbasbelopp (2021: SEK 48.600)
▪ Pensionspoäng i det gamla pensionssystemet  (konstant BASBF)

Prisbasbelopp (2021: SEK  47.600) (konstant BASBB)

▪ Grundavdragets storlek

▪ S.G.I (8 Prisbasbelopp (konstant BASBA + BASBC)

▪ Föräldrapenning (10 Prisbasbelopp (SEK 476.000))

▪ Traktamentsbelopp (0,5%)

▪ Bilförmån 

▪ AMF/Fora (TGL etc),samtliga arbetare med lön upp till 7.5 pbb (2021: 380.800))

▪ (Konstant  BASBA)

Användningsområde basbelopp
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2021 2020

▪ Ålderpensionsavgift 10,21 % 10,21 %

▪ Sjukförsäkringsavgift 3,55 % 3,55 %

▪ Arbetsskadeavgift 0,20 % 0,20 %

▪ Arbetsmarknadsavgift 2,64 % 2,64 %

▪ Efterlevandepensionsavgift 0,60 % 0,60 %

▪ Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 %

▪ Allmän löneavgift 11,62 % 11,62 %

Sociala avgifter enligt lag
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Lägre arbetsgivaravgifter vid arbete med FoU

Systemstöd ?

-2020.03.31:

Sammanlagt högst SEK 230 000 i avdrag/månad

2020.04.01 – 30.6.2021

• Allmänna löneavgiften sänktes med 10%

• Maximala avdraget höjdes till SEK 450 000 i 

avdrag/månad

Förslag:

2021.07.01 –

• Avdraget höjs till SEK 600 000 i avdrag/månad



customer

2021 2020

Kostförmån(2021: 0.52% PBB) 

Frukost 50 49

Lunch / Middag 100/ 100 98/ 98

Helt fri kost 250 245

Skfri traktamente heldag SE    240 240

(0,5 % av Bb)

Skfri traktamente natt SE 120 120

Skfri traktamente heldag SE 168 168

(efter 3 månader)

Årsvärden tjänsteresor, kost / traktamente
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2021 2020

Skfri milers egen bil    18,50 18,50

Skfri milers förmånsbil (bensin) 9,50          9,50

Skfri milers förmånsbil (diesel) 6,50 6,50

Årsarbetstid delägaruppgift       1630 (2020) 1615 (2019)

IF Metall avdrag Stockholm (feature 23UNC, SAP-note 2876012) :

Akassa 0 0

Tak                                                            668 (668+0)                    657(657+0)

Golv                                                          250 (250+0)                   246(246+0)

Årsvärden tjänsteresor, milersättning + diverse
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Normalarbetstidsmått Svenskt Näringsliv 2020

Konstant HRSYR: 1630 (2020), 1615 (2019)   
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Bonus – Malus 2018-07-01
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Bonus - Malus
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AGI och bilförmån (Pandemipåverkan ? + ingen 

parkeringsförmån på arbpl 2020.04.01–2020.12.31)
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▪ 2021.01.01: Rabatt  för el/gas-bilar om SEK 10.000 tas bort    
(Konstant CARL1: 10.000 -> 0) 

▪ 2021.04.01: Höjd fordonsskatt för bilar med högre utsläpp än 
90 gram koldioxid

▪ 2021.07.01 (förslag): Höjda bilförmånsvärden för nyregistrerade 
bilar

Bilförmån nyheter 2021 
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▪ -2018.06.30: Förmånsberäkning inkl fordonsskatt

▪ 2018.07.01-2021.06.30: Förmånsberäkning exkl fordonsskatt

▪ 2021.07.01- (förslag): Höjd förmånsberäkning exkl fordonsskatt

Bilförmån, 3 beräkningsmetoder beroende  

på inregistreringsdatum



customer

1. Basbeloppsdel: 0.29 * 47.600 = 13.804

2. Räntedel: 70% * (SLR + 1%) * bilpris

3. Prisdel: 13% * bilpris (ingen uppdeln över/under 7.5 Bb)

+ manuellt inrapporterad fordonsskatt

Exempel. Förmånsvärde per månad

2020 2021

Volvo V60 B3 163 hk – bensinbil 4.150 5.593 (+ 35%)

Volvo XC60 T8 Twin Engine – laddhybrid 4.517 6.414 (+ 42%)

Tesla Model 3 Standard Range – elbil 3.159 5.360 (+ 70%)      

Bilförmån årsvärde 2021.07.01- (förslag)
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2021 2020

▪ Lägsta grundavdrag 14.000 13.900
(29,3 % av PBb) (29,3 % av PBb)

▪ Högsta allm pensavgift 38.526 37.335
▪ (7% av förvärvsinkomst, dock högst 8,07 x  inkomst-Bb)

▪ Avdrag allm pensavgift 0 %                                          0 %

▪ Skattered allm pensavgift  100 % 100 %

▪ Skiktgräns statlig skatt 523.200 509.300 
▪ Hänsyn grundavdrag, allm pensavg 537.200 523.200

Preliminärskatt (SKV433 kommer 7 december 2020)
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Beräkning av grundavdrag år 2021
(prisbasbelopp 2021: 47.600)
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Beräkning av förhöjt grundavdrag  > 65 år 

2021 (prisbasbelopp 2021: 47.600)        
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Public service-avgiften 2021 
(prisbasbelopp 2021: 47.600)        
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Jobbskatteavdrag år 2020 1(2)
(under 65 år) 

© SAP 2008 / Page 24
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Jobbskatteavdrag år 2020, över 65 år 2(2)
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Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsers år 2021, 

under 65 år (skattekolumn 4)
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NY: Skattereduktion för förvärvsinkomst (max 

1500 SEK / år 

© SAP 2008 / Page 27
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”Coronarabatt”  - ej inkluderad i skattetabeller, 

endast slutlig skatt
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Sommarbarn kan lämna intyg om skattebefrielse (2019: 19670, 2020: 20008, 2021: 20135)

(0,423 * prisbasbeloppet  = 20135)

Skatteberäkning för ”sommarbarn” 1(2)
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Hanteras tidigare via ”00” i Skattejämkn procent och ”20135” i Villkorsbelopp

Ersätts av två koder i ”Anställds skattetyp”

Skatteintyg har lämnats, över beloppsgräns ”20135” skall straffskatt dras (företagets skatt enligt 

T5S0P + 10%)

Skatteintyg har lämnats, över beloppsgräns skall ordinarie skatt dras enligt IT-0273

Beloppsgräns styrs av konstant TMLIM (2020: 20008, 2021: 20135)

Skatteberäkning för ”sommarbarn” i SAP 2(2)
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Kod för beräkning av ”Expertskatt” införs i ”Anställds skattetyp”

25% reduktion vid beräkning av preliminär skatt

75% av skattepliktig inkomst redovisas på ”Underlag skattedeklaration”

På AGI delas inkomst upp på skattepliktig del (75%) -> ruta 11 respektive skattefri del 

(25%) -> ruta 35

Beräkning av ”Expertskatt” infördes  2009
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Förenklad ”Expertskatt” fr o m  år 2012
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Kod för beräkning av ”SINK-skatt” införs i ”Anställds skattetyp”

25%  beräknas preliminär skatt (konstant SINKT)

Info typ 0438 behöver ej fyllas i

Beräkning av ”SINK-skatt” 

(SAP-note 2978776) 
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2021 års skattekolumner, födda 1956 och senare

1 = Arbetsinkomst < 65 år. Födda  1956 och senare.

2 = Pensioner. Födda 1955 och tidigare (manuell uppdatering) (Förhöjt grundavdrag)

3 = Arbetsinkomst > 64 år men född 1938 och senare dvs t o m 1955 (Förhöjt grundavdrag)

4 = sjuk-/  aktivitets- ers födda 1956 och senare (manuell uppdatering)

5 = Ersättning från  t ex A-kassa född 1938 och senare  (manuell uppdatering)

6 = Pensioner. Födda 1956 och senare (manuell uppdatering)
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Beräkning av engångsskatt år 2021 (sk tab 1):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Beräkning av engångsskatt år 2021 (sk tab 2):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Beräkning av engångsskatt år 2021 (sk tab 3):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Beräkning av engångsskatt år 2021 (sk tab 4):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Beräkning av engångsskatt år 2021 (sk tab 5):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Beräkning av engångsskatt år 2020 (sk tab 6):
(SKV 433 ”Skatteavdrag enligt tabell med ADB” med leverans 7 dec)

(tabell V_T5S3N)
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Årslön som beräkningsunderlag engångsskatt

(SAP note 1637990 (2011-10-30))

Löneart /436 = Konstruerad årslön (“månadslön” * 12)

Ny löneart /447 = Konstruerad årslön (lön hittills i år /43L+/104, 

+“månadslön” för resterande del av år (högst årslön används)
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KU-blankett KU20 ”Ränteinkomst”  

Används t ex vid betalning av ränta till anställd vid försenad betalning, se 

även AGI 
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Lönearter KU20 ”Ränteinkomst”

Modellöneart MERI för rapportering av ränteinkomst  i IT-0015.

Ränteinkomst  ackumuleras till löneart /119 (KU20: Y503 -> ruta 503 

Dragen skatt (30% (parameter ERITX) ackumuleras till löneart /448 

(KU20: Y501 -> ruta 01)
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Kontrolluppgifter från och med år 2015 

via XML-schema (ny kryssruta + sökväg i 

selektionsbild samt kontaktpersoner för sakinnehåll) 
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Kontrolluppgifter (KU20, KU25) år 2020 

via XML-schema (endast versionsnummer)

(SAP-note Privat: 2976787, Offentlig: 2976862)
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AGI nyheter från period 2021-01 (SAP-note: 2999172)

M848, MF28
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AMF (AFA-försäkringar och avtalspension SAF-LO via FORA försäkringscentral).

År 2002 sänktes inträdesålder för avtalspension från 22 till 21 år

Lönetotaler: Pensionavtal SAF-LO från 25 års ålder (liknande Alecta avdelning 1) -> ((fler lönetotaler för premieberäkning))

Individuell rapportering:

Samtliga arbetare med utbetald lön under sin tid som arbetare

Kolumner för anställningsdatum och slutdatum som arbetare infördes för inkomståret 2008, vid flera anställningsperioder ska första 
anställningsdatum och sista slutdatum anges dvs endast 1 rad per anställd

Slutade före rapporteringsåret  med utbetald lön under rapporteringsåret kan rapporteras med korekt anställningsperiod.

Kolumn slutade = ”S” har ersatts av rapportering av verkliga anställningsdatum/slutdatum.

Anställd VD ska också särredovisas f v b Trygghetsrådet 

Endast filrapportering via hemsida och endast ett AMF-nummer per gång

(Rapportering av extrapremier  sker separat)

(Manuell rapportering för nyanställda arbetare för  val av försäkringspaket)

◼ Länk till test av fil: https://internetkontoret.fora.se/webdynpro/dispatcher/fora.se/extern~rapport~p100/TestaFil?sap-
cssurl=https://internetkontoret.fora.se/irj/portalapps/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/customer/externwebb/

Anvisningar och blanketter kommer i december

Inlämnas senast den 31 januari 2021

Fora-rapporten (RPLAMFS0) 1(4)

Månadsrapportering kommer, 2023-01-01 ? 

https://internetkontoret.fora.se/webdynpro/dispatcher/fora.se/extern~rapport~p100/TestaFil?sap-cssurl=https://internetkontoret.fora.se/irj/portalapps/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/customer/externwebb/
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Fora-rapporten Kryssrutor  2(4)

(plan utv 2021: Kollektivavtal , endast en rad per anställd)

•Redovisningsnumret till Fora (AMF) underhålls
i vy V_5UBA_B. (Område AMFP)) / vy
V_T5S0P_ALL

•OBS! Ticbox: ”AMF nummer från SE 
org.struktur”
•Används för företag/koncernen med fler än ett 
redovisningsnummer



Important changes in 2020

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved

Pensions

(Alecta, Fora )

Related notes released to pilots / all customers:

2972156 HRSE: Operation SEOP RB removes Alecta Migration WTs

2946636 HRSE: ALECTA ITP1 Agreed monthly salary

2934169 HRSE: FORA incorrectly reporting EE transferred from BC to WC

2927527 HRSE: Incorrect calculation of T5SPP-AVEL3 field in report RPLSPPS2

2917635 HRSE: Change of data types

2914386 HRSE: RPLSPPS2 incorrect amount in field PRPVY of T5SPP table

2897819 HRSE: FORA - double reported values in case of EE name change

2874102 HRSE: Displaying the value of MRSAL

2872006 HRSE: Rounding waige waiver for comparison

▪ Changes in ALECTA reporting

▪ Corrected reporting to ALECTA ITP2 it is triggered by rounded values.

▪ Added MRSAL field to table view V_T5SPP  (delivered only via SP)

▪ Bonus for previous year is reported correctly, because it was reading data from current year.

▪ 3YBonus merged with migration data (previous years were incorrectly assigned)

▪ New functionality in ALECTA

▪ ITP1 – Agreed salary reporting from 2021.02.11 of Hire event -> hard switch, values will be reported always after 11th February

▪ Changes in FORA report

▪ Corrected reporting in case of EE name change with retro payments - the results were reported as double value.

▪ Retroactive deductions from previous year due to retro change of employment (BC to WC) are not included in file, warning message

displayed

▪ Question to customers 25.11: do you use multiple collective agreements for the same ORGNO (Column 80)?



Flera kollektivavtal BC inom företaget, 

DRQ->WIP

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved

▪ Var hämta bokstav för kollektiv avtal ? 

▪ T5S0P (personalområde/personaldelområde) – tillägg av ny kolumn

▪ Benefits (kopplat till info typ 0168) - ?

▪ -> Feature

▪ kan skapas även från EG/ESG 

▪ enklare att implementera som kund

▪ Vid byte av kollektivavtal under året ska samlad redovisning ske på kollektivavtal med högst inkomst/tid

▪ Planerad leverans: mitten av januari 2021, deadline för rapportering till Fora: 2021.01.31
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Fora-rapporten (Basbelopp / ålder) 3(4)
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Fora-rapporten (Basbelopp / ålder) 4(4)
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Sänkt ålder pensionsintjänande?? –

nya kollektivavtal 
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Collectum – Flexpension 
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Collectum – Flexpension 
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Collectum – ITP1 ny version XML-schema

(SAP-note 2946636)
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CSR-förfrågan (FOS) + svar via XML-schema

(note 1401681 (2009-11))
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(23ACC – Styr intjänande av semesterkvota, sätter de svenska specialreglerna ur 

spel. Kan användas vid nyanst/slut i samma månad. Ställer stora krav på egen konfig 

(Note 1031810, 1055672 (2007))

23REH – Används vid återanställning och styr att intjänande av semesterkvota 

räknas från sista anställningsperiod. Startdatum anges (Note 994253(2007))

23ANS – Översätter ”Anställningsavtal” i IT-0001 till  tidsbegränsad anställning till 

SCB KSP ”Kortperiodisk sysselsättningsstatistik” (rapport RPSSBSS0). Detta 

möjliggör användarfri kodifiering (Note 980184(2009))

23UNA – Förbundsnr/Avtalsområde till Svenskt Näringslivs septemberstatistik  anges 

i  tabell T5S0P per personalområde/personaldelområde. Vid flera avtalsområden på 

samma personalområde/personaldelområde kan Förbundsnr/Avtalsområde i stället 

styras per anställningskategori via denna feature (Note 1382125 (2009))

23WHR – styr uppdelning av timavlönade på arbetare  respektive tjänstemän via 

anställningskategori för  septemberstatistiken SN/SCB, delägaruppgifter SN, 

AMF/Fora rapport samt den kvartalsvisa tidsanvändningstatistiken SN  (Note  

1307548 (2009))

23QTA – möjliggör egen numrering av kvotor (Note 1532025 (2010))

23RDW – Används för att ange att fler frånvarotyper än semester, 0310, ska använda 

formel  (5/dgr per vecka) vid avräkning. Std -> ny frv typ 0320  ”Obet semester”  (Note 

1902965 (2013))

Features – modifierar funktionalitet oftast via 

översättning av Masterdata 1(2)
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23SPP – Knyter pensionplan i IT-0168 till löneart (t ex ALE1 till /118) (Note 1843814 

(2013))

23VAE – Styr icke semestergrundande anställningar baserat på Contract Type i IT-

0016, nu även med ytterliggare fält  (Note 1815934(2013))

23VPM – Styr beräkningsmetod för genomsnittlig sysselsättningsgrad i VACS 

(SVGCP)(Note  1804079(2013))

23VCS – Styr startdatum för förbättrad beräkning av genomsnittlig 

sysselsättningsgrad som även påverkas av opriviligierad  del-av-dag frånvaro från 

itdsutvärderingen (löneart MS01-MS04). Denna styrning kan göras per företag, 

anställningsgrupp, anställningskategori men bör ske för samtliga anställda (Note 

1590081(2011))

23ZLD – Anger per anställningskategori vilken processklass & värde som skall 

användas för utskrift av närvarodatum på lönespecen (1913242/2013)

23CHG – Generell styrning av from-datum för ny funktionalitet. 

001- from-datum för byte av semesterintjänande metod (2104828/2015), 

002 – from-datum för 3 års bonus Collectum

003 – from-datum för AGI

004 – from-datum för karensavdrag

23UNC – IF Metall-avgift option: olika tak & golv per PO/PDO (2876012/2020)

23IQR – Obetalda frånvarotyper vid korttidsarbete (/2020) 

23STW – Korttidsarbete reduktion löne- och arbetstid (2931639/2020)

Features – modifierar funktionalitet oftast via 

översättning av Masterdata  2(2)
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2815220 – Prereq Tax Calculation (refactoring of code)

2994352 – konstantuppdateringar inkl SKV433 (levererades 10.12, med i X-mas SP 

21.12)

3003318 – programuppdatering enligt SKV433 (SKV433 kom 7.12, levereras 16.12)

2978776 – SINK-skatt förenklad hantering

2946636 – Collectum: uppdaterad XML-schema ITP1 (2021.02.11) 

2999172 – AGI: Uppdaterat med FK098 (Betalat för drivmedel vid bilförmån)

2976787 – KU: Uppdaterat versionsnummer (KU20, KU25) (privat sektor)

2976862 – KU: Uppdaterat versionsnummer (KU20, KU25) (offentlig sektor)

2021-12-03: Traktamentsbelopp 2021 (korr landskoder: Kosovo, Samoa, Kongo (Brazzaville)) 

Levereras senare:

2021-01-DD ?: Fora – Bokstav för flexpension enligt kollektivavtal ?

2021-04-01: Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-22 år 

2021-07-01: Tillägg av ny formel för bilförmånsberäkning

SAP-notes med legal changes 2020/2021 



customer

P27 har lagt ett bud på Bankgirocentralen vars nuvarande tjänster kommer att upphöra 
under år 2023. (Namnet P27 kommer sig av att Norden har 27 miljoner innevånare)

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)



customer

Syftet är att få en gemensam plattform i Norden

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)
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P27 banktransfer kommer att standardiseras av Nordic Payment Council (”NPE”)

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)
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Tidplan. När BGC:s nuvarande tjänster upphör 2023 (Q2 för nuvarande lönefiler) kommer
bankernas nuvarande ”dialekter” att försvinna. 

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)
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SAP har hittills används sig av LB-rutinen för kontoinsättningar 

Dessa LB-rutiner innehåller olika ”dialekter” beroende på bank

Att titta närmare på: Kan ”ISO-lön” användas ?

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)
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Antag att det uppstår en (mindre) bruttoskuld på en anställd som vi vet kommer att få inkomster under 
kommande månader. 

Exempel:

◼ Bruttolöneskuld på SEK 2.000 uppstår på marslönen 2020 -> negativt belopp kan ej rapporteras

◼ Den anställde kommer att få en bruttoinkomst på aprillönen 2020

◼ Gör då så här:

– Rapportera in + SEK 2.000 på korrigeringslöneart MK00 ”Bruttolån” i IT-0015 med marsdatum cch 
kör om marslönen

-> den anställde rapporteras med 0 i bruttoinkomst i AGI till SKV

- ..........

- Avsluta lönekörning mars, löneart MK00 ”Bruttolån” kan redovisas på lönespecen

- Utbetald bruttolön reduceras med – SEK 2.000 med automatik 

Om ”bruttolån” kvarstår tänk på:

- Hantering vid årsskiftet, skulden ska rimligen inte föras över till nästa år

- Hantering vid byte av juridisk person, skulden förs inte över till nästa juridiska person

- Ingående respektive kvarvarande skuld kan redovisas på lönespecen 

Förenklat rättelseförfarande med brutto-

lån. SAP-note 2890589
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Nya Skatteregler 2021
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Korttidsarbete förlängs till 30 juni 2021 + 

ev nya/förlängda räddningspaket
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LAS förändringar från 2022.01.01 ?





AGENDA

•13.00 - 13.10  Välkommen & inledning (Åsa Jonsson och Peter Raak)

•13.10 - 13.50   Komplettering legala nyheter 2021
• Att tänka på inför nästa år

• SKV433 – Skatteberäkning, publicerad 7 december 2020

• Fora-rapportering

• SAP-notes

• Q&A

•13.50 - 14.00  Avslutning, sammanfattning och nästa steg (Åsa och 
Peter)



customer

Thank you.

Contact information:

Peter Raak

LPM

peter.raak@sap.com

+46 70 6794312
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