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Förord
I Skattevolymen finns de centrala reglerna på skatteområdet samlade. Här hittar du t.ex.
lagar om inkomstskatt, moms och skatteförfarande samt aktuell EU-rätt på området, såsom momsdirektivet. Reglerna kompletteras av en flik som innehåller siffror och tabeller
med bl.a. prisbasbelopp, egenavgifter och skattesatser i en lättillgänlig sammanställning.
I FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i
denna bok, internationella dubbelbeskattningsavtal, Skatteverkets regler, uppslagsverken Rätt Moms och Rätt Skatt och mycket mer. Perfekt för dig som alltid vill ha tillgång
till den senaste informationen!
Bland nyheterna 2020 kan nämnas:
•
Nya regler för avropslager i annat EU-land.
•
Ny lag om skatt på avfall som förbränns.
•
Sänkt skatt och höjd gräns för redovisningsskyldighet av reklamskatt.
•
Nya regler mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida
missmatchningar.
•
Nya anståndsregler för vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning.
•
Slopad av värnskatt.
•
Ändrade EU-regler om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av
varor som börjar gälla från och med 1 januari 2021.
•
Krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion vid ROT och RUT.
•
Ändrade regler för vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
•
Nya regler om riktålder för pension för pensionssystem och angränsande trygghetssystem.
•
Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet.
•
Förlängning av utbetalning av garantipension i vissa fall till bosatta utomlands.
•
Nya regler om anstånd med kupongskatt i vissa fall.
•
Sänkt koldioxid- och energiskatt på diesel och bensin.
•
Omräknade belopp för vissa punktskattepliktiga varor.
•
Ändring av EU:s tullområde.
Skattevolymen 2020:1 är uppdaterad per den 1 januari 2020. Även bestämmelser som
har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Reglerna
återges då dubbelt, dels med den gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen
på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag.
Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor.
Förslag och kommentarer är välkomna till bok@far.se.

Stockholm den 16 januari 2020
David Nylund
Förlagschef
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