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VIK HÄR!

TEJPA HÄR!

Koll på nya löneunderlagsreglerna?
Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå

Avdrag för lokal i egna bostaden

Okej att bokföra året därpå?

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank. Snabbfakta 2014

* gäller räkenskapsår som börjat 1 februari 2012 eller senare

Mallorca
Skatte- och ekonomikurs

11–18 september 2014

Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till Mallorca. 
Vore  det inte härligt att kombinera nytta med nöje, blanda intressanta kurspass 
med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser? Det blir en kursvecka 
med ett stort antal kurspass med  varierande innehåll som du väljer bland. 
 Till stor del är kursen  nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms,  personal  
och  redo visning. Vi går bland annat igenom ny lagstiftning, förslag och aktuella 
rättsfall.
 Kursen vänder sig främst till dig som  jobbar på redovisnings-/revisionsbyrå eller 
med   ekonomi- och personalfrågor på ett företag.

Pris: Kurs + resa från 19 300 kr

För mer information kontakta: Maria Wallner 0650- 54 14 00, maria.wallner@blinfo. se

April
1 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2013-07-31 och 2013-08-31 

(elektronisk)

14 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2013-07-31 
och 2013-08-31 (elektronisk)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars, momsdeklara-
tion för februari (mindre företag med månadsmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialavgifter 
(alla företag)

22 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2014 (pappersblankett)

25 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2014 (elektronisk)

28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms med EU-handel (bokslut 2014-02-28)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för 
mars (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

Maj
5 Inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 
30 000 kr (fysiska personer och näringsidkare)

12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, enskilda närings-
idkare

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april, momsdeklara-
tion för mars (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration för januari–
mars (mindre företag med tremånadersmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag), skatter och socialavgifter (alla företag)

20 Periodisk sammanställning för april  (pappersblankett)

26 Periodisk sammanställning för april  (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms med EU-handel (bokslut 2014-03-31)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration 
för april (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

Basbelopp 2013 2014
Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr 44 400 kr
Förhöjt pbb 45 400 kr 45 300 kr
Inkomstbasbelopp 56 600 kr 56 900 kr

Statslåneräntan 
120831 1,39% 130630 2,11%
121231 1,58% 130831 2,37%
130430 1,49% 131231 2,25%

Referensränta 
2013-07-01–2013-12-31 1,0%
2014-01-01–2014-06-30 1,0%

Socialavgifter 2013 2014
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%
Särskild löneskatt 24,26% 24,26%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifter na 
10,21%. Den del av avgifterna som överstiger 10,21% får sättas 
ned med 75% för ungdomar under 26 år.  Regional nedsätt-
ning ges i vissa kommuner med ytterligare 10 procent  enheter. 

2. Om längre karenstid valts är egenavgifterna lägre. På den del 
av den totala inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp 
 utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 
5 procentenheter, dock max 10 000 kr (2013) respektive 
7,5 procentenhter, dock max 15 000 kr (2014).

Representation 
Lunch, middag och supé 90 kr
Frukost, mellanmål och liknande 60 kr
Styrelsemöte, enklare förtäring 60 kr
Representationsgåvor 180 kr
Teaterbiljetter och greenfee 180 kr

Belopp exklusive moms.

Bilersättning
18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för 
tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

Kostförmån
Frukost 42 kr
Lunch eller middag 84 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 210 kr

Traktamente
Helt maximibelopp 220 kr
Efter tre månader 154 kr
Efter två år 110 kr
Halvt maximibelopp 110 kr
Nattraktamente 110 kr

Traktamentsreduceringar
Inrikes tjänsteresor maximibelopp, kr
Reducering för: 220 154 110
Frukost, lunch,  
och middag 198 139 99

Lunch och middag 154 108 77
Lunch eller middag 77 54 38
Frukost 44 31 22

Utlandstraktamente
Utlandstraktamenten fastställs av Skatte-
verket. Du hittar listan med normal belopp 
på vår hemsida www.blinfo.se
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Köpinformation
En faktura med inbetalningskort med följer. Du har 14 dagar på dig att betala. Frakt 39 kr. Fraktfritt vid beställ-
ning av två böcker eller fler. Ingen expeditionsavgift. Moms tillkommer. Du har 14 dagars full returrätt, och 
betalar då bara returportot. (Program och nyhetstjänster 30 dagar och fraktfritt.)
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Björn Lundén Information AB 
Box 84, 820 64  Näsviken
Tel: 0650-54 14 00 
Fax: 0650-54 14 01 
info@blinfo.se • www.blinfo.se

Antal Titel Pris

Aktiebolag – ny upplaga 496 

Anställda – ny upplaga 496 

Avdrag 2014 – ny upplaga 296 

Avtal – ny upplaga 396 

Bokföring – ny upplaga 396 

Bokföring & bokslut i enskild � rma 
– ny upplaga 396

Bokslut och årsredovisning 
i mindre AB – K2 – ny upplaga 496

Bokslut och årsredovisning 
i mindre AB – K3 – ny bok 496

Bokslutsanalys 396

Bostadsrätt 396 

Bouppteckning & arvskifte 396 

Byte från enskild � rma till AB 396

Byte från handelsbolag till AB 396

Deklarationsteknik – ny upplaga 396 

Driva företag som pensionär 396

Eget aktiebolag – ny upplaga 396

Ekonomiska föreningar 396
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Fastighetsbeskattning 396 

Fastighetsjuridik 396

Fissioner – ny bok 496

Fusioner – ny bok 496

Fåmansföretag – ny upplaga 496

Fällor & fel i praktiken – redovisning 396

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms 496

Företagets ekonomi – ny upplaga 396

Företagsjuridisk uppslagsbok 496 

Företagskalkyler 396
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Förmåner 396

God man & förvaltare 296

Handelsbolag 396

Ideella föreningar 296 

K2 eller K3 i bostads rättsföreningar 
– ny bok 296

Kompanjoner 396

Kulturarbetarboken 396

Lantbrukarboken 396

Lönehandboken – ny upplaga 496 

Makar 296

Mallar & dokument 596 

Marknadsföring 396
Moms 496 
Penningtvättslagen – ny bok 296

Pensionsstiftelser – ny upplaga 496
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Presentationsteknik 296

Prissättning 396
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Skogsägarboken 396
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Styrelsearbete i aktiebolag 396

Styrelsearbete i föreningar – ny upplaga 296 

Testamentshandboken 296 
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Utlandsmoms 396
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Värdepapper 396 
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FLER NYA BÖCKER…

DEKLARATIONSTEKNIK 
är en handledning för dek-
larationen med en genom-
gång av samtliga blanketter 
som hör till inkomstslagen 
tjänst, kapital och närings-
verksamhet. Boken är en 
ovärderlig hjälp inför 
deklara tionen 2014. 
396 kr + moms
20 uppl, mars 2013, 430 sid

FÖRETAGETS EKONOMI 
är en överlevnadshandbok 
för alla som i sitt arbete 
 måste förstå grundläggande 
eko no misk information. 
 Boken vänder sig främst till 
icke-ekonomer.
396 kr + moms
5 uppl, feb 2014, 175 sid

AVTAL visar hur du utfor-
mar ett avtal och hur du 
undviker de fallgropar som 
finns. Kunskap är viktig när 
du skriver avtal då de ofta 
spänner över lång tid och 
kan vara svåra att ta sig ur.
396 kr + moms
4 uppl, mars 2014,  207 sid

FLER NYA UPPLAGOR…

FUSIONER är en handbok 
för revisorer, redovisnings-
konsulter och företags-
ledare i aktiebolag som 
 behöver veta hur fusioner 
genomförs korrekt.
496 kr + moms
8 uppl, mars 2014, 283 sid

FISSIONER
är en vägledande bok för 
revisorer, redovisnings-
konsulter och företags-
ledare i aktiebolag som 
 behöver veta hur fissioner 
(delning av aktiebolag) 
 genomförs korrekt.
496 kr + moms
1 uppl, april 2014, 200 sid

K2 ELLER K3 I BOSTADS-
RÄTTSFÖRENINGAR 
 vägleder dig i valet mellan 
K2- och K3-reglerna för 
 bostadsrättsföreningens 
 årsredovisning. 
296 kr + moms
1 uppl, maj 2014, 100 sid

AKTIEBOLAG är en utför-
lig handbok där du hittar 
allt du behöver veta om 
skatt, ekonomi och juridik 
för både aktiebolaget och 
dig som ägare.
496 kr + moms
22 uppl, jan 2014, 448 sid

ENSKILD FIRMA är en 
 utförlig handbok för dig 
som har eller tänker starta 
enskild näringsverksamhet. 
Boken passar även som 
handledning på redovis-
nings- och revisions byråer.
396 kr + moms
22 uppl, jan 2014, 318 sid

LIKVIDATION visar med 
praktiska exempel hur en 
avveckling av ett bolag 
 genom en frivillig likvida-
tion genomförs.
496 kr + moms
5 uppl, jan 2014, 236 sid

Att avsluta en anställning
  2 uppl, nov 09, 270 sid, 396 kr

Bokslutsanalys
  5 uppl, maj 13, 216 sid, 396 kr

Bostadsrätt
  15 uppl, mar 13, 400 sid, 296 kr

Bouppteckning & arvsskifte
  7 uppl, mar 12, 192 sid, 396 kr

Byte från enskild fi rma till aktiebolag
  2 uppl, jul 12, 156 sid, 396 kr

Byte från handelsbolag till aktiebolag
  1 uppl, april 11, 203 sid, 396 kr

Driva företag som pensionär
  2 uppl, apr 13, 167 sid, 396 kr

Ekonomiska föreningar
  12 uppl, mars 12, 277 sid, 396 kr

Fastighetsbeskattning
  7 uppl, jan 13, 376 sid, 396 kr

Fastighetsjuridik
  4 uppl, mars 13, 328 sid, 396 kr

Fällor & fel i praktiken – redovisning
  1 uppl, sep 13, 143 sid, 396 kr

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms
  1 uppl, sep 13, 458 sid, 496 kr

Företagsjuridisk uppslagsbok
  5 uppl, sept 11, 304 sid, 496 kr

Företagskalkyler
  2 uppl, apr 12, 340 sid, 396 kr

Förmåner
  10 uppl, okt 11, 348 sid, 396 kr

God man & förvaltare
  2 uppl, nov 12, 166 sid, 296 kr

Handelsbolag
  20 uppl, jan 13, 325 sid, 396 kr

Kompanjoner
  3 uppl, okt 10, 302 sid, 396 kr

Kulturarbetarboken
  14 uppl, feb 12, 243 sid, 396 kr

Lanbrukarboken
  12 uppl, jan 13, 344 sid, 396 kr

Moms
  14 uppl, apr 13, 728 sid, 496 kr

Pensionsstiftelser
  5 uppl, jan 14, 318 sid, 496 kr

Prissättning
  3 uppl, feb 13, 134 sid, 396 kr

Redovisning i bostadsrättsföreningar
  4 uppl, sep 13, 262 sid, 396 kr

Redovisning i Ideella föreningar
  7 uppl, jan 11, 300 sid, 296 kr

Redovisning i lantbruk
  3 uppl, sep 12, 327 sid, 396 kr

Representation
  6 uppl, jan 12, 272 sid, 396 kr

Revision i föreningar
  6 uppl, okt 11, 128 sid, 296 kr

ROT & RUT
  2 uppl, maj 11, 154 sid, 396 kr

Samfälligheter
  6 uppl, sept 11, 199 sid, 396 kr

Semester & sjukfrånvaro
  1 uppl, apr 10, 236 sid, 396 kr

Skatteförfarandet
  1 uppl, sep 13, 406 sid, 496 kr

Skatteplanering i enskild fi rma
  1 uppl, sep 13, 131 sid, 296 kr

Skogsägarboken
  1 uppl, sep 12, 268 sid, 396 kr

Styrelsearbete i aktiebolag
  3 uppl, okt 12, 154 sid, 396 kr

Styrelsearbete i föreningar
  3 uppl, nov 13, 118 sid, 296 kr

Testamentshandboken
  7 uppl, mars 12, 175 sid, 296 kr

Utlandsmoms
  2 uppl, feb 13, 258 sid, 396 kr

Vardagsjuridik
  3 uppl, sep 11, 394 sid, 396 kr

VD-boken
  2 uppl, sept 13, 251 sid, 496 kr

Working Capital Management
  1 uppl, okt 13, 145 sid, 396 kr

Värdepapper
  8 uppl, apr 10, 288 sid, 396 kr

Värdering av företag
  3 uppl, nov 13, 147 sid, 396 kr

Ägarskifte i företag
  2 uppl, aug 11, 196 sid, 396 kr

Du och jag i det bästa 
företagarlandet 
– snart i gott sällskap med många fler 
företagare?

Sverige är det bästa landet att driva företag i. Utan tvekan är 
det så – av flera starka skäl. 
 Vi har låg beskattning av normala inkomster, dvs inkomster 
upp till ca 500 000 kr per år. Och på lägre inkomster har vi väl-
digt låg beskattning. Både inkomstskatt och socialavgifter är 
låga i internationell jämförelse på dessa låga och normala in-
komster. Inte minst för ungdomar och för +65-åringar som är 
särskilt gynnade grupper. 
 Och för den företagare som lyckas väldigt väl finns gynn-
samma skatteregler för utdelning och kapitalvinst från fåmans-
företag, regler som förbättrats oerhört under den senaste tioårs-
perioden. Dessutom är vår bolagsskatt på 22% mycket attraktiv 
i internationell jämförelse. 
 Våra försäkringssystem som omfattar även företagare är stabila 
och med tydliga regler och täcker inkomstbortfall vid sjukdom, 
föräldraledighet och arbetslöshet upp till normala inkomst-
nivåer. Här kan det absolut göras en del – systemen är inte sam-
ordnade och skulle kunna skydda högre inkomster. Inte minst 
företagarna skulle vara förtjänta av ett något bättre försäkrings-
skydd.
 Sverige är ett mycket obyråkratiskt land med hög servicegrad 
från våra myndigheter. Inte minst ger Skatteverket och Bolags-
verket, t ex genom den gemensamma tjänsten verksamt.se som 
Tillväxtverket står bakom, en rejäl hjälp till alla företagare. 
Och tack vare aktörer som exempelvis NyföretagarCentrum 
startas sunda företag med potential att överleva och växa. 
 Såväl företagare som andra medborgare behandlas lika av 
myndigheter och domstolar i Sverige genom ett öppet rätts-
system utan korruption. Den svarta ekonomin är mycket liten 
i Sverige och krymper allt mer. Det är alltså möjligt att lyckas 
som företagare på en öppen och rättvis marknad utan hinder av 
otillbörlig konkurrens eller rättsosäkerhet. 
 Sverige är alltså ett fantastiskt land att starta och driva företag 
i och jag både tror och hoppas att företagandet kommer att fort-
sätta öka i framtiden. Jag tror på goda grunder på ännu fler 
 regelförenklingar och ännu gynnsammare förutsättningar för 
företag och företagare i framtiden – alla är vi väl eniga om att 
det behövs ännu mer företagande i Sverige.
 Det känns bra att driva företag i det bästa företagarlandet. 
Och det kommer att kännas ännu bättre när vi blir ännu flera.

mailto:info@blinfo.se
http://www.blinfo.se
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Redovisningsbyrå – Företag
Redovisningsbyrån och kundföretaget  jobbar mot 
 företagsdatabasen i realtid, dvs inga manuella 
överföringar krävs.  Redovisningsbyrån har sedan 
tidigare BL Administration medan kundföretaget 
hyr de program  delar han eller hon ska arbeta 
med, t ex BL Fakturering.

KOPPLING TILL REDOVISNINGSBYRÅ
Med vår molnlösning kan ditt företag 
koppla fakturering, lönehantering mm 
till en redovisningsbyrå som sköter er 
bokföring. Det innebär att byrån automa-
tiskt får in uppgifterna i sitt system.
 En typsituation är att företaget självt 
sköter faktureringen eller delar av den 
och att redovisningsbyrån direkt får till-

Samarbeta i molnet med 
din redovisningsbyrå
Vår nya molnlösning möjliggör ett effektivare samarbete 
mellan redovisningsbyrå och kund. De fysiska gränserna suddas 
ut och effekten blir att företaget och redovisnings byrån arbetar 
direkt i samma system. Inga filer behöver skickas och det är slut 
på importer och exporter av olika filformat. 

gång till faktureringsunderlaget för bok-
föringen. En annan vanlig variant är att 
företaget registrerar löner eller leveran-
törs fakturor direkt i molnet. 

FÖRDELAR
Det finns flera uppenbara fördelar med 
vår molnlösning för dig som företagare. 
 Du slipper samla ihop fakturor, löne-
underlag mm och åka iväg med dessa till 
byrån. Här tjänar du tid och får dessut-
om en bättre ordning på din administra-
tion. 
 Med molnlösningen kan du arbeta 
med företagets bokföring, fakturering,  
löner, leverantörsreskontra osv från olika 
platser – bra om du exempelvis vill jobba 
hemma, på kontoret eller i sommarstugan 
utan att behöva ta med sparade kopior av 
företaget.

Träffa oss på Centralstationen  
i Stockholm 24–30 mars!
Välkommen att träffa oss från Björn Lundén Information i stora hallen på 
Centralstationen i Stockholm. Vi finns på plats varje dag mellan 24 och 
30 mars. Kom gärna förbi och prata med oss om smarta lösningar för ditt 
företagande. På plats kan du naturligtvis handla till extra förmånliga 
priser. 
 I samband med det här eventet kör vi en Starta & driva företag-quiz 
där du kan vinna biobiljetter och en iPad mini. 

Gå till www.blinfo.se/vinn eller skanna QR-koden för att komma till quizen.

 Genom att till en låg kostnad koppla 
till en läslicens får du dessutom en över-
lägsen överblick över företagets ekonomi. 
Läslicensen innebär att du i varje ögon-
blick har tillgång till en ekonomiöversikt 
och de viktigaste bokföringsrapporterna.

SÄKERT OCH BEKVÄMT
Med molnlösningen lagras all din infor-
mation på en server placerad i en säker 
datahall med bevakning dygnet runt. 
Dina företagsdata är därför bättre skyd-
dade än om du haft dem i din dator på 
kontoret eller hemma.
 En skön bekvämlighetsfaktor är att du 
slipper göra säkerhetskopior av ditt arbete. 
Dina data säkerhetskopieras automatiskt 
varannan timme, utan att du behöver 
tänka på det.g

Läs mer på blinfo.se/molnlosning.

http://www.blinfo.se/vinn
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Du &  
företaget

LOKAL I EGEN BOSTAD
För dig som har aktiebolag är det här 
med avdrag för lokal i egna bostaden 
 inget problem. Då hyr du ut till företaget 
och  beskattas för hyran (minskat med ett 
rimligt avdrag för uthyrningen = 1 000–
3 000 kr/år för ett kontorsrum eller ett 
garage) i inkomstslaget kapital med 30% 
skatt så länge den är marknadsmässig. 
Eventuell överhyra (hyra som överstiget 
marknadsmässig hyra) beskattas du för 
såsom lön.
 Har du enskild firma har du två sätt 
att välja mellan för att dra av kostnader-
na. Det vanligaste sättet är att du har en 
särskilt inrättad lokal i bostaden eller 
näringsfastigheten/-bostadsrätten. Denna 
metod beskrivs utförligt nedan. Det andra 
sättet är att dra av enligt schablon. För att 
få göra det måste du ha arbetat i bostaden 
minst 800 timmar under året. 
 Då får du göra ett schablonavdrag på:
• 2 000 kr per år om du arbetar i din 

 eller makens ägda fastighet
• 4 000 kr per år om du arbetar i hyrd 

lägenhet eller i bostadsrätt.

800 tim/år = avdrag med

• 2 000 kr per år om du arbetar i din eller 
makens ägda fastighet

• 4 000 kr per år om du arbetar i hyrd 
lägenhet eller bostadsrätt

EGEN FASTIGHET – ENSKILD FIRMA
En fastighet som till övervägande del 
(mer än 50% av ytan) används som 
 bostad är skattemässigt en privatbostads
fastighet. Används minst 50% i närings-
verksamheten är fastigheten en närings
fastighet. 

≥ 50% av fastighetsytan 
i  näringsverksamhet =  

näringsfastighet

 Om du har en näringsfastighet drar du 
av alla kostnader i näringsverksamheten. 
Det är kostnader för el, vatten, värme, 
 avlopp, reparationer, räntor, försäkring, 
fastighetsskatt, mm. Samtidigt måste du 
skatta för bostadsförmån, om du bor där, 
med ett belopp som motsvarar marknads-
mässig hyra.
 Om du använder fastigheten till över-
vägande del som privatbostad och har ett 
särskilt avgränsat utrymme för närings-
verksamheten får du dra av en rimlig del 
av kostnaden för värme, vatten, avlopp, 
el, mm. Normalt görs proportioneringen 
efter ytan.
 Du får inte dra av någon del av fastig-
hetsavgiften eller fastighetsförsäkringen. 
Reparationer i lokalen och räntor får du 
dra av bara om de är direkt knutna till 
näringsverksamheten.

> 50% av fastighetsytan är  bostad  
= privatbostadsfastighet

HYRESLÄGENHET – ENSKILD FIRMA
Om du bor i hyreslägenhet och inte väljer 
avdrag enligt schablonmetoden finns inget 
krav på en viss minsta arbetstid under ett 
år. Då krävs att du bedriver din verksam-
het i en särskilt avgränsad och inrättad 
del av lägenheten, där du inte vistas pri-
vat utan endast arbetar. Du kan knappast 
ha din TV, säng eller soffa där. 

 Du får då dra av en del av utgiften för 
hyra och hushållsel.
 Hur stor del av dessa kostnader som du 
får dra av beror på hur stor del av de totala 
kostnaderna som hör till verksamheten. 

Avdrag för lokal 
i egna bostaden
Många företagare har kontoret, mottagningen, verkstaden – eller vad 
det kan vara – hemma i bostaden. 
 Avdragsreglerna för lokal i bostaden är okomplicerade för dig som 
har aktiebolag medan det är litet knepigare för dig med enskild firma. 
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Vanligast är att man proportionerar kost-
naderna efter hur stor yta som används i 
verksamheten. Använder du t ex 23,5% 
av lägenheten i verksamheten drar du av 
23,5% av kostnaderna.
 Du får även direkt dra av kostnader för 
reparationer som du gör i denna avgrän-
sade del av lägenheten.

BOSTADSRÄTT – ENSKILD FIRMA
Om du bor i bostadsrätt drar du av kost-
naderna på samma sätt som för hyres-
lägenheter. Observera dock att du istället 
för del av hyran drar av en del av månads-
avgiften till föreningen. Du får inte dra 
av någon del av räntan på bostadsrätts-
lånet. 

 Driver du verksamhet i hälften eller 
mer av bostadsrätten räknas bostads-
rätten som näringsbostadsrätt och följer 
reglerna för näringsfastighet. Du får då 
dra av alla kostnader i näringsverksam-
heten men samtidigt skatta för bostadsför-
mån beräknad efter en marknadshyra. g

Jag har ett arbetsrum 
( kontor, lager, paketering) för 
min  enskilda firma i min   villa, 
samt en verkstad i ett uthus 
på tomten. Går det att dra av 
verkliga kostnader för verk-
staden samt schablon avdrag 
för arbetsrummet i villan, 
 eller bara det ena?

?
Du kan för en viss bostad bara 
göra det ena avdraget. Om ut
huset skulle vara lite större och 
kunna räknas som fristående 
byggnad (och alltså inte som 
komple  mentbyggnad till 
bostads huset), skulle  uthuset 
 istället bli en näringsfastighet 
skattemässigt.

!

VARFÖR JUST NU?
För att nu ska styrelsen i landets bostadsrätts-
föreningar bestämma om vilket av Bokför-
ingsnämndens allmänna råd föreningen ska 
följa när man gör årsredovisningen – K2, 
som är en enklare variant, eller K3. Och då 
har avskrivningen på föreningens byggnad 
hamnat i strålkastarljuset. Man har funnit 
att progressiv avskrivning och extremt 
långa avskrivningstider inte stämmer över-
ens med varken K2 eller K3.

MEN ÄR DETTA NÅGOT NYTT?
Nej, så här har det alltid varit. Många för-
eningar har haft låga årliga avskrivningar 
på byggnaderna, för att visa ett bättre resul-
tat. Så har det varit länge, men det är först 
nu som debatten har startat.

SÅ ÅRSAVGIFTERNA MÅSTE HÖJAS OM 
AVSKRIVNINGARNA HÖJS?
Nej, självklart ändras inte bostadsrätts-
föreningens ekonomiska situation bara för 
att man går in i K2 eller K3. I en bostads-
rättsförening är kassaflödet det viktiga, dvs 
att det löpande kommer in tillräckligt med 
pengar för att täcka utbetalningarna. Det 
bokföringsmässiga resultatet har inte alls 
samma betydelse i en bostadsrättsförening 
som i ett aktiebolag. Det finns massor av 
bostadsrättsföreningar som visar en förlust 
år efter år i årsredovisningen, men som 
ändå är synnerligen välmående.

VEM HAR DRAGIT IGÅNG DEN HÄR 
DEBATTEN?
Märkligt nog är det godkända och auktorise-
rade revisorer som är mest aktiva i debatten. 
Men det är bara bostadsrättsföreningar som 
enligt årsredovisningslagen räknas som stora 
företag som enligt lagen måste ha godkänd 
eller auktoriserad revisor. Och det intressanta 
är att det inte finns en enda bostads rätts-
förening som räknas som ett stort företag, 
inte ens Sveriges största bostadsrättsföre ning, 
Masthugget i Göteborg.

Innebär K2 eller K3 att 
 årsavgifterna måste höjas  
i bostadsrättsföreningen?
Under de senaste månaderna har det stormat kring bostadsrätts-
föreningar och massmedia har haft rubriker om chockhöjning av års-
avgifterna i många föreningar. Och allt detta på grund av K2 eller K3. 
Här svarar Björn Lundén på frågor om vad det hela handlar om.

SÅ DU TYCKER ATT DEBATTEN ÄR 
ONÖDIG?
Nej, jag tycker att det är bra att debatten 
har kommit igång, för den visar tydligt 
att årsredovisningslagen inte är anpas-
sad till bostadsrättsföreningarnas särart. 
På samma sätt som exempelvis sam-
fällighetsföreningar ligger utanför års-
redovisningslagen, skulle bostadsrätts-
föreningarna också kunna göra det.

MEN DET KRÄVER EN ÄNDRING AV 
LAGSTIFTNINGEN, ELLER HUR?
Ja, och det tar tid. Och jag är inte säker 
på att branschen är mogen för det. 
Jag tycker att redovisningsreglerna för 
bostadsrättsföreningar skulle ligga i 
 bostadsrättslagen.

SÅ DÅ KVARSTÅR FRÅGAN  
– K2 ELLER K3?
Ja, tyvärr är det så att till nästa årsredo-
visning måste styrelsen bestämma sig 
för K2 eller K3.

ÄR DET STOR SKILLNAD?
Den skillnad som rör bostadsrätts-
föreningarna är främst avskrivningen 
på byggnaderna. I K2 gör man som 
man alltid har gjort, dvs det är ingen 
större skillnad jämfört med tidigare. 
Man gör avskrivningar på hela byggna-
den som en enda enhet. I K3 delar man 
upp byggnaden i komponenter, som 
 exempelvis tak, stomme och fasader, 
och gör individuell avskrivning på varje 
komponent för sig.

VAD SKULLE DU REKOMMENDERA?
I min bok K2 eller K3 i bostadsrätts-
föreningar går jag igenom fördelarna och 
nackdelarna med båda kategorierna. 
Men man kan nog säga att jag, tvärt 
emot de auktoriserade revisorerna, lutar 
åt att K2 är bättre för de flesta. Dels för 
att den är enklare och dels för att jag 
väntar på ett helt nytt redovisnings-
system för bostadsrättsföreningar. g
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ETT FEMTE JOBBSKATTEAVDRAG
Ett femte jobbskatteavdrag har införts. 
 Beslutet innebär för de flesta en skatte-
sänkning på ca 200–300 kr i månaden. 
Tillsammans med de tidigare stegen ger 
jobbskatteavdragen sammanlagt minst 
1 000 kr i skattelättnad för nästan alla 
heltidsarbetande. g 

HÖJT GRUNDAVDRAG FÖR 
 PENSIONÄRER
Det särskilda grundavdraget för personer 
som vid beskattningsårets ingång fyllt 
65 år har höjts. Ändringen innebär en 
skattesänkning på ca 1 200–1 400 kr per 
år för den som har inkomster mellan 
100 000 och 450 000 kr. g

FÖRMÅNSVÄRDE FÖR VISSA 
 MILJÖBILAR
Den tidsbegränsade regeln om nedsätt-
ning av bilförmånsvärdet för vissa miljö-
bilar har förlängts till och med beskatt-
ningsåret 2016. Regeln gäller bilar som är 
utrustade med teknik för drift med elek-
tricitet som tillförs genom laddning från 
yttre energikälla eller med annan gas än 
gasol. För dessa bilar får förmånsvärdet 
sättas ned till 60% av förmånsvärdet för 
närmast jämförbara konventionella bil. 
Nedsättning får dock göras med maxi-
malt 16 000 kr per år. g

SÄNKT SINK
Den särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta (SINK) har sänkts från 
25% till 20%. För sjöinkomster är dock 
SINK oförändrad, dvs 15%. A-sink (för 
artister m fl) är också oförändrat 15%. g

ÄNDRADE REGLER FÖR 
 FÅMANSFÖRETAGARE
Ett kapitalandelskrav på 4% har införts 
i löneunderlagsregeln för beräkning av 
gränsbelopp i fåmansföretag. 
 Det lönebaserade utrymmet har höjts 
till 50% av hela löneunderlaget. Det får 
dock uppgå till högst 50 gånger den egna 
eller någon närståendes kontanta ersätt-
ning från bolaget. 
 En definition av dotterföretag har in-
förts för att förhindra dubbel koncerntill-
hörighet vid beräkning av löneunderlag.
 Taket för spärrlön kommer att sänkas 
till 9,6 IBB, dock först från och med 
 beskattningsåret 2016. g

HÖJD RÄNTEFÖRDELNINGSRÄNTA
För att balansera förändringarna för 
 fåmansföretagare (se ovan) gentemot 
 enskilda näringsidkare och fysiska per-
soner som är delägare i handelsbolag har 
procent  satsen för positiv räntefördelning 
höjts från statslåneräntan (SLR) + 5,5 pro-
centenheter till SLR + 6 procentenheter. g

SÄNKTA EGENAVGIFTER
Nedsättningen av egenavgifter har ökats 
med 2,5 procentenheter, vilket ger en 
sammanlagd nedsättning på 7,5 procent-
enheter. Det maximala nedsättnings-
beloppet har höjts från 10 000 kr till 
15 000 kr. För delägare i handelsbolag har 
det gemensamma taket slopats, vilket 
innebär att varje delägare kan få 15 000 kr 
i nedsättning. 
 Ungdomar och pensionärer omfattas 
inte av nedsättningen utan har sänkta 
egenavgifter enligt andra bestämmelser. g 

HELÅRSMOMS SAMORDNAS MED 
INKOMSTDEKLARATION
Momsdeklarationen för helårsmoms får, 
om man inte haft EU-transaktioner (köp 
eller försäljningar), lämnas ungefär sam-
tidigt som inkomstdeklarationen, vilket 
innebär att många enskilda firmor med 
helårsmoms således inte behöver lämna 
momsdeklarationen 26 februari. g

FRIVILLIG MOMSSKYLDIGHET 
UTAN ANSÖKAN
Reglerna om frivillig momsskyldighet vid 
uthyrning av lokaler har ändrats. Bland 
annat har kravet på en särskild ansökan 
slopats i de flesta fall. Istället träder man 
nu in i momssystemet genom att skicka 
en faktura med moms. g

LÄGRE A-KASSEAVGIFT
Differentieringen av arbetslöshetsavgiften 
har slopats. Ändringen innebär att över 
2,2 miljoner människor får lägre a-kasse-
avgift. För mer än 500 000 människor 
sänks avgiften med minst 150 kr i måna-
den. g

KASSAREGISTER
Kravet på certifierade kassaregister gäller 
nu även torg- och marknadshandel. 
 Säsongsbaserade verksamheter behöver 
nu inte räkna upp sin försäljning till 
 årsvis försäljning vid bedömningen om 
gränsvärdet för krav på certifierat kassa-
register har nåtts. g

Nya lagar 2014
Ett antal nya lagar trädde i kraft 1 januari 2014. Här tar vi upp några av 
de viktigaste för dig och företaget. Om inget annat anges gäller de nya 
reglerna från 1 januari 2014. 
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”Tillgång till allt och bra 
 integration avgörande”
– GiSus valde BL:s helhetslösning

– Vi blev helt sålda direkt, därför 
valde vi BL:s helhetslösning. Enkla 
program med smarta funktioner 
och en suverän support gör att 
vårt vardagliga jobb flyter på utan 
problem. Vi får allt vi behöver i en 
och samma tjänst. 

Gisela Djenfer och Susann Johansson 
som driver byrån GiSus Redovisning AB 
är nästan lyriska när de beskriver sitt val 
av redovisningsprogram, en helhetslös-
ning där både programvaror, nyheter, 
support, mallar och e-böcker ingår. 
Susann och Gisela startade sin egen redo-
visningsbyrå i januari 2013 efter att ha 
 arbetat tillsammans i ett annat företag 
i flera år.
 – Vi är båda auktoriserade redovis-
ningskonsulter och kände att det var dags 
att prova något nytt, säger Gisela Djenfer. 
Vi hade hunnit lära känna varandra 
 under de här åren och har kompletter-
ande egenskaper. Vi vågade trotsa våra 
farhågor,  kastade oss ut och startade eget. 
Det har vi inte ångrat. 

BRA INTEGRATION
Vare sig Gisela eller Susann hade någon 
 tidigare erfarenhet av att jobba med pro-
gramvaror från Björn Lundén Informa-
tion. 
 – Jag hade gått en bokslutskurs för flera 
år sedan som BL Information anordnade, 
berättar Gisela. Därför har jag kontinuer-
ligt fått information från dem. Precis när 
vi bestämt oss för att starta eget dök det 
upp ett mail om en nyhet, deras helhets-
lösning. Vi letade efter ett system som 
skulle passa oss, gick på en träff för att få 
veta mer om denna helhetslösning och 
 bestämde oss direkt. 
 – Det allra bästa är att programmen 
integrerar så bra med varandra, säger 
 Susann. Det går att flytta poster mellan 

bokförings-, boksluts- och skattepro-
grammen på ett smidigt sätt. Klienten 
med  Rekostöd är ytterligare en fördel. 
 Eftersom det är en produkt man hyr blir 
det både bekymmersfritt och kostnads-
effektivt.
 – Sen har vi det här med supporten, 
 fyller Gisela i. De är lyhörda, har man 
ett problem de inte kan lösa direkt via 
 telefon så ringer de tillbaka senare. 
 Fantastiskt kundbemötande.

HYLLAD SUPPORT
Eftersom ingen av tjejerna hade någon 
vana att jobba med programvaror från BL 
blev det inledningsvis en hel del telefon-
samtal till supportavdelningen.
 – I början blev det några samtal men 
jag tycker ändå att det gick fort att lära 
sig, säger Gisela. Jag har tidigare jobbat 
som uthyrd ekonomikonsult och har 
nog testat de flesta programvaror, inget 
system har varit så lätt att arbeta i som 
det här.  
 – Vi är ju inga IT-konsulter, ändå ska 
vi få datorer och servrar att fungera ihop. 
Till och med i det avseendet har suppor-
ten varit helt suverän, fortsätter Susann. 
De har kopplat upp sig mot vårt system 
och styrt upp allt perfekt. 

 – Jag måste säga att Björn Lundén 
 Information är ett företag som passar per-
fekt för redo visningsbyråer, säger  Gisela. 
Det låter nästan som om de köpt mig 
som reklampelare men jag är verkligen 
supernöjd. De har tänkt till och vet vad 
vi behöver.

INGA TORRISAR
Både Gisela och Susann har nära till 
skratt och tycker om att prata. Namnet 
på byrån, som är en sammanslagning av 
respektive förnamn, kan vid viss beto-
ning få en religiös klang.
 – Vi har fått mycket positiv respons på 
vårt namn, säger Susann. Folk kommer 
ihåg oss. Sen tycker vi båda att det är en 
fördel att vi är så pratsamma. 
 – När vi har möten med nya kunder 
hajar de ofta till, fortsätter Gisela. 
 Eftersom många uppfattar bokföring som 
 tråkigt har de också förväntat sig två 
 torrisar. Vi försöker att inte ta saker och 
ting så allvarligt, vi skojar och skrattar 
mycket. Men det gör oss inte mindre 
 duktiga, det är inte där kunskapen sitter.
 – Mycket i livet är så allvarligt ändå, 
därför bjuder vi våra kunder på både 
kompetens och många skratt, avslutar 
 Susann. g

Text & foto: Tina Sjöström
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Lönebaserad utdelning 
i a ktiebolag (nya reglerna)
Reglerna om lönebaserad utdelning ger aktiebolagsägare en möjlighet till riktigt stora belopp 
i lågbeskattad utdelning. En korrekt beräkning av löneunderlaget är därför oerhört viktigt. 
 Det gäller också att se till att uppfylla spärregeln om ägarlön och att noggrant planera 
eventuella ägarbyten.

NYA REGLER
Från och med 1 januari 2014 gäller nya 
regler för lönebaserad utdelning. Det har 
införts en regel om kapitalandelskrav samt 
en skattemässig definition av begreppet 
dotterföretag. Dessutom har det högsta 
löneuttagskravet sänkts samtidigt som 
 utdelningsutrymmet har blivit rejält högre. 
 Observera att det ändrade löneuttags-
kravet (till högst 9,6 inkomstbasbelopp) 
gäller löneuttag från och med 2015 (vid 
beräkning av gränsbelopp för beskatt-
ningsår 2016). 
 Eftersom lönerna under 2013 ligger till 
grund för beräkningen av lönebaserad 
 utdelning har de nya reglerna betydelse 
även för utdelning som tas under 2014.

TVÅ METODER FÖR BERÄKNING AV 
GRÄNSBELOPP
Årets gränsbelopp kan beräknas enligt 
något av följande två sätt:
1. Gränsbelopp enligt schablonregeln
2. Gränsbelopp bestående av  
 – en räntebaserad del, och  
 – en lönebaserad del.

Till detta får sparat utdelningsutrymme 
läggas när det totala gränsbeloppet beräk-
nas. Det sparade utdelningsutrymmet 
räknas dessutom upp med statslåneräntan 
+ 3 procentenheter (uppräkningsräntan).

TILLSAMMANS MED RÄNTEBASERAD 
UTDELNING
Använder du reglerna om räntebaserad 
utdelning (oavsett om du beräknar 
 omkostnadsbeloppet enligt huvudregeln 
eller alternativregeln) får du, under vissa 
förutsättningar, även beräkna lönebaserad 
utdelning. 
 Observera att du inte får beräkna löne-
baserad utdelning om du använder scha-
blonregeln vid utdelningsberäkningen.

LÖNEKRAV (SPÄRRLÖN)
En grundförutsättning för att du ska 
kunna tillgodoräkna dig lönebaserad utdel-
ning är att du eller någon närstående tagit 
ut en tillräcklig hög lön (minst 6 inkomst-
basbelopp plus 5% av företagets samman-
lagda kontanta löner eller 10 inkomst-
basbelopp).

KAPITALANDELSKRAV
Det lönebaserade utrymmet får från 2014 
bara beräknas av delägare som äger en 
andel som motsvarar minst fyra procent 
av kapitalet i företaget. Detta innebär i 
praktiken att det sätts en gräns på högst 
25 delägare om samtliga delägare ska 
kunna beräkna lönebaserat utrymme.
 Delägare med olika ägarandel har tidi-
gare kunnat nyttja lönebaserat utrymme. 
För delägare med låg ägarandel är detta 
numera begränsat. Syftet med kapital-
andelskravet är att motverka överutnytt-
jande av löneunderlagsreglerna i stora 
 företag med många ägare och litet risk-
tagande. Den nya regeln på kapitalandels-
krav har dock kritiserats bland annat med 
hänsyn till att den är godtycklig och att 
den kommer att snedvrida konkurrensen 
samt vara tillväxthämmande.
 Observera att närståendes innehav inte 
får räknas med, utan gränsen gäller för 
varje delägare separat. 
 Regeln om kapitalandelskravet gäller 
från 1 januari 2014 och kravet ska vara 
uppfyllt vid årets ingång. 

En ägare som vill beräkna gräns-
beloppet enligt löneunderlags-
regeln för beskattningsåret (utdel-
ningsåret) 2014 måste äga minst 
4 procent 1 januari 2014.

Många delägare med liten ägarandel 
 väljer att sälja sina aktier till ett eget hel-
ägt bolag. Därifrån kan man sedan ta 
 utdelning med hjälp av förenklingsregeln 

(schablonmetoden) eller huvudregeln 
(om det egna löneuttaget från detta bolag 
är tillräckligt högt).

Lönebaserat utrymme
Enligt de nya reglerna som gäller från 
1 januari 2014 får 50% av löneunderlaget 
året före beskattningsåret läggas direkt 
till gränsbeloppet. Detta innebär att lön-
erna under 2013 har betydelse för den 
 utdelning som tas och beskattas beskatt-
ningsåret 2014.

TAK FÖR LÖNEBASERAT UTRYMME
Tidigare har det inte funnits något tak 
för lönebaserat utrymme men enligt de 
nya reglerna får det lönebaserade utrym-
met per år uppgå till högst 50 gånger den 
egna eller någon närståendes kontanta 
 ersättning från bolaget. En ägare kan 
alltså välja om taket ska beräknas på sin 
egen eller någon närståendes lön.

Vid ett eget löneuttag på 700 000 kr 
blir taket för lönebaserat utrymme  
50 x 700 000 = 35 000 000 kr.

Denna nya bestämmelse slår igenom 
 enbart i företag med väldigt många 
 anställda. Taket gäller från 1 januari 
2014 och tillämpas på 
utdelningar som tas 
under 2014 (och beräk-
nas alltså på lönerna 
 under 2013). g

Texten är   hämtad ur nya upplagan av vår bok

FÅMANSFÖRETAG
496 kr + moms  
g jan 2014 • 414 sid
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Recensioner 
Bli vår recensent på blinfo.se!
På vår nya hemsida kan du recensera och betygsätta våra 
produkter. Berätta för oss och för besökarna på hemsidan 
hur du upplever våra kurser, böcker, program och tjänster. 
Recensionerna ger besökarna 
nyttiga upplysningar sam-
tidigt som vi får en uppfatt-
ning om våra  produkter mot-
svarar dina förväntningar. 
 Du recenserar produkterna 
under fliken ”Recensioner” 
som finns på flertalet av våra 
produktsidor på blinfo.se.

I september är du välkommen till våra årliga kunddagar i Malmö, 
Stockholm och Göteborg. Kom och diskutera smarta lösningar 
för din verksamhet. På plats finns både säljare och skatte-/redo-
visningsexperter redo att hjälpa dig. Vi visar hela vårt sortiment 
av program, utbildningar, böcker och nyhetstjänster. Du får fina 
rabatter på produkter som du beställer under dagen (utom live-
kurser och förlängning av befintliga tjänster). 

Kostnadsfria aktiviteter 
Under dagen erbjuder vi ett antal kostnadsfria aktiviteter som du 
ser i programmet nedan. Du anmäler dig till respektive aktivitet 
på www.blinfo.se/BL-dagen. I fjol blev det fullt på aktiviteterna 
så boka i tid! 
 Vill du besöka kunddagen utan att delta i någon av aktivi teterna 
 behövs  ingen anmälan.

Lyssna på Björn Lundéns 
 gratisföreläsningar om 

 prissättning och  
pensions planering

Läs mer om de olika aktiviteterna på  
www.blinfo.se/BL-dagen

Ulf Bokelund Svensson 
 upp daterar dig på nyheterna 

inom skatteområdet

Yen Fen Chung jobbar 
på utvecklingsavdel-
ningen i Göteborg 
Hon har en färsk 
 examen från en kvali-
ficerad yrkeshögskole-
utbildning som 
system utvecklare.

Andreas Engkvist 
 jobbar på utvecklings-
avdelningen i 
 Göteborg och kom-
mer närmast från en 
anställ ning på Vitec 
AB i Göteborg där han 
jobbat med utveckling 
av affärssystem.

Linda Röjd  förstärker 
vår programsupport 
och utveckling fram-
förallt när det gäller 
BL Bokslut. Linda har 
tidigare arbetat med 
både kundservice och 
redovisning inom 
 olika branscher.

BL-dagen 2014 
– träffa oss i Stockholm, Malmö,  Göteborg

Program 

Förmiddag

08:30–12:00 Visning av Helhetslösning för redovisningsbyråer

09:00–10:45 Användarträff BL Administration

10:30–12:00 Programvisning för nya kunder  
– bokföring, fakturering och lön i molnet 

11:00–12:00 Användarträff BL Skatt och BL Bokslut

Eftermiddag

13:00–14:00 BLA i molnet – byrå/kund-samverkan

14:15–15:00 Nyhetsseminarium med Ulf Bokelund Svensson

15:30–16:00 Prissättning – föreläsning med Björn Lundén

16:15–16:45 Skattefria förmåner – föreläsning  
med Ulf Bokelund Svensson

17:00–17:30 Pensionsplanering – föreläsning med Björn Lundén

Städer och datum
Stockholm, Waterfront Congress Centre – 5 september
Malmö, Malmö Börshus – 9 september
Göteborg, Lilla Bommen Konferenscenter – 10 september

Team BL Info 
Golf
På BL har vi ett starkt Team BL Info Golf 
Team BL Info golf startades 2014 för att ge lovande juniorer 
i Hudiksvallsområdet möjlig heten att träna och spela golf året 
runt, samt ge dem möjligheten att nå sina mål. Vi på Björn Lundén 
Information är, som namnet antyder, teamets  huvudsponsor. 
En naturlig stöttning då vi prioriterar lokala satsningar, ung-
domar och en aktiv livsstil. 
 I dagsläget ingår åtta golfjuniorer i Team BL Info golf. 
 Ung domar som vill satsa på golfen och träna och tävla på så hög 
nivå som möjligt. Följ teamet på Facebook www.facebook/
teamblinfogolf. g

BL växer i Ljusdal och Göteborg – nya medarbetare

http://www.blinfo.se/BL-dagen
http://www.blinfo.se/BL-dagen
http://www.facebook/
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ÖKAD INFORMATIONSPLIKT
Reglerna om näringsidkaren informations-
plikt mot konsumenten förtydligas. Vid 
försäljning genom distans avtal och avtal 
utanför affärslokaler ska all information 
lämnas innan avtalet  ingås. Det kan vara 
information om  varan, kostnader, leve-
rans och ångerrätt.
 Om en näringsidkare inte informerar 
kunden om kostnaderna för leverans och 
porto och andra tillkommande kostnader 
ska konsumenten inte bli skyldig att betala 
sådana kostnader.
 När det gäller försäljning av digitala 
produkter som exempelvis datorprogram, 
spel, appar, musik och videor måste in-
formation lämnas om vilken maskin och 
programvara som krävs för att använda 
produkten.
 Informationen ska vara tydlig och klar 
och särskild hänsyn ska tas till konsumen-
ter som är särskilt utsatta på grund av 
 ålder, nedsatt psykisk eller fysisk förmåga 
eller godtrohet. 
 Efter att ett avtal har ingåtts ska konsu-
menten inom rimlig tid få en kopia eller 
en bekräftelse på avtalet.

FÖRTYDLIGANDEN PÅ  WEBBPLATSEN
En näringsidkare som säljer sin produkt 
via en webbplats måste i ett tidigt skede 
i beställningsprocessen ange om det finns 
begränsningar i leveransen och vilka 
 betalningssätt som kan godtas. 

 Avtal som ingås via en webbplats ska 
inte vara bindande om inte konsumenten 
uttryckligen har gått med på att betala 
för varan. Om en beställning till exempel 
görs genom att man trycker på en knapp 
ska det klart framgå att beställningen 
medför en skyldighet att betala. 

KONSUMENTENS ÅNGERRÄTT
Riksdagen har också beslutat om en 
ånger rätt på 14 dagar för konsumenter 
som ingår distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. Konsumenten ska på egen 
bekostnad lämna eller skicka tillbaka 
 varan och näringsidkaren ska betala till-
baka vad kunden har betalat för varan.

GÄLLER ALLA TYPER AV AVTAL
Det införs också ett förbättrat konsu-
mentskydd som ska gälla för alla typer av 
konsumentavtal. Bland annat förbättras 
även informationsplikten för avtal som 
ingås i butik.  
 Vidare förbjuds avtalsvillkor som inne-
bär att konsumenten blir hänvisad till ett 
betalnummer för frågor om hur en vara 
fungerar eller för reklamationer. Utgångs-
punkten är att ett avtalsvillkor som inne-
bär att konsumenten blir skyldig att betala 
tillägg utöver det avtalade priset är 
 ogiltigt.

HÄVA KÖP VID DRÖJSMÅL
Om inte annat följer av avtalet ska en 
vara överlämnas till köparen utan 
 onödigt dröjsmål och senast 30 dagar 
 efter att avtalet ingicks. Köparen ska få 
häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig 
betydelse för köparen eller om köparen 
före avtalets ingående meddelat säljaren 
att  leveranstidpunkten är avgörande för 
om ett avtal ska ingås.
 Den tidigare begränsningen i häv-
ningsr ätten för varor som tillverkats eller 
 anskaffats särskilt för köparen slopas. g

Ökat skydd för 
 konsumenter
Från 13 juni förbättras konsumentskyddet vid avtal 
som ingås på distans och utanför affärslokaler. Bland 
annat förtydligas reglerna om vilken informations-
plikt näring s idkaren har mot konsumenten.

Pris per användare

1–2:  799:-/månad per person 

3–6:  599:-/månad per person 

7–14:  499:-/månad per person 

15 eller fler: begär offert

Stora 
 eKurspaketet
– säkra dina utbildnings-
timmar!

Med Stora eKurspaketet får du som 
 redovisningskonsult tillgång till alla våra 
eKurser inom skatt, personal och 
 redovisning. 
 Till en låg månatlig kostnad har du 
ständig tillgång till de utbildningstim-
mar du behöver för att upprätthålla din 
 auktorisation som redovisningskonsult. 
Du går kurserna var du vill, när du vill 
och i din egen takt. 
 Du hittar dels återkommande nyhets-
baserade kurser – t ex  Skattenyheter, 
Momsnyheter och Deklarations nyheter 
– dels mer permanenta kurser som 
 Fåmansföretag, Semester och Förmåner. 
I och med att  nyhetskurserna kommer 
nya varje år och att utbudet i övrigt 
 utökas kan vi garantera din löpande 
kompetens utveckling.

För mer information eller beställning 
av Stora eKurspaketet, kontakta 
någon av våra säljare, salj@blinfo.se 
eller 0650-54 14 00.

Som användare av Stora 
eKurs paketet får du 50% 
rabatt på våra ”live”-kurser

50%

Förmånligt paket 

med alla våra 

onlinekurser!

mailto:salj@blinfo.se
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TIDPUNKT FÖR BOKFÖRING
Utgångspunkten är att bokföringen ska 
göras i anslutning till affärshändelsen. 
Tidpunkten för bokföringen skiljer sig 
dock beroende på om det är kontanta  in- 
och utbetalningar eller andra affärshänd-
elser. Bokföringslagen ställer högre krav 
på snabbare bokföring då det gäller kon-
tanta in- och utbetalningar.

KONTANTA IN- OCH UTBETALNINGAR
Huvudregeln är att kontanta in- och ut-
betalningar ska bokföras senast påföljande 
arbetsdag. Hänsyn ska dock tas till hur 
lång tid det är till nästa arbetsdag. Är det 
mer än några dagar till nästa arbetsdag 
ska bokföringen göras senast dagen efter 
betalningsdagen.
 En nyhet är att bokföringen av kontant-
betalningar som registreras i ett certifierat 
kassaregister är undantagen från dessa 
regler. I dessa fall får bokföringen senare-
läggas till 50 dagar efter slutet av den 
 månad som affärshändelsen inträffade.
 Med kontanta in- och utbetalningar 
menas sedlar och mynt, postväxlar, kund-
betalningar med bank- eller kreditkort 
och andra betalningsanvisningar som 
omedelbart kan omsättas i pengar. Även 
presentkort samt rabatt- och måltids-
kuponger i pappersformat räknas hit om 
det mot tagande företaget får ersättning 
genom  inlösen eller liknande.

ANDRA AFFÄRSHÄNDELSER
Enligt bokföringslagen ska övriga affärs-
händelser (som exempel kan nämnas för-
säljning mot faktura och betalning via 
bank- och plusgiro) bokföras så snart det 
kan ske. Med detta menas att bokföringen 
ska göras när det finns tillräckliga upp-
gifter för att upp rätta en riktig bok föring. 

Om det finns skäl och är förenligt med 
god redovisningssed får bokföringen 
 göras vid ett  senare tillfälle. 
 I det nya allmänna rådet har man 
 preciserat hur länge man kan vänta med 
bokföringen. Bokföringen av andra 
 affärs  händelser än kontanta in- och ut-
betalningar får senareläggas till 50 dagar 
 efter utgången av den månad då affärs-
händelsen inträffade. Möjligheten till 
 senareläggning underlättar en sam-
ordning med momsredovisningen. 

SENARELÄGGNING FÖR MINDRE 
FÖRETAG
Nytt är också att företag med en årlig 
nettoomsättning som uppgår till högst 
tre miljoner kr får senarelägga bok för-
ingen av andra affärshändelser än kon-
tanta in- och utbetalningar till 50 dagar 
efter utgången av det kvartal då affärs-
händelsen inträffade.

Företag med en årlig nettoomsätt-
ning som uppgår till högst tre mil-
joner kr får senarelägga bokför-
ingen av andra affärshändelser än 
kontanta in- och utbetalningar till 
50 dagar efter utgången av det kvar-
tal då affärshändelsen inträffade.

 Ett företag med högst en miljon kr i 
nettoomsättning får senarelägga bokför-
ingen till 60 dagar efter slutet av det räken-
skapsår då affärshändelsen inträffade. För-
utsättningen är att företaget har ett litet 
antal verifikationer (högst 50) och affärs-
händelser (högst 250) under räkenskaps-
året.

Nya bokföringsregler  
från 1 jan 2014 
Bokföringsnämnden (BFN) har antagit ett nytt allmänt råd om löpande bok-
föring (BFNAR 2013:2) som gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och 
senare. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste nyheterna.

 Enskilda näringsidkare som uppfyller 
dessa villkor och som inte har någon EU-
handel får vänta med bokföringen till den 
2 maj, dvs tills inkomstdeklarationen ska 
lämnas. Om näringsidkaren har anstånd 
med att lämna inkomstdeklarationen ska 
bokföringen göras senast vid anstånds-
tidpunkten. Observera att dessa regler 
inte gäller kontanta in- och utbetal-
ningar.

RÄTTELSE AV EN BOKFÖRINGSPOST
Bokför man manuellt får en rättning av 
en bokföringspost göres antingen som en 
rättelsepost eller, om rättningen inte 
 påverkar summeringen, genom att posten 
stryks över och det rätta skrivs intill.
 Bokför man i ett program ska en bok-
föringspost alltid rättas genom en särskild 
rättelsepost.
 På rättelseverifikationen ska det fram-
gå vilken verifikation som har rättats, när 
rättelsen har gjorts och vem som har rät-
tat posten. På den ursprungliga rättade 
verifikationen ska också rättelseverifika-
tionens nummer framgå.
En rättelseverifikation ska bokföras i den 
redovisningsperiod som felet upptäcktes. 
Det innebär att en rättelse inte får göras 
i en redovisningsperiod som är avslutad. 
Om felet däremot upptäcks innan arbetet 
med redovisningsperioden är avslutat ska 
rättelsen göras inom perioden. En redo-
visningsperiod är avslutad när periodens 
verifikationer är bokförda och när eventu-
ella avstämningar och rättelser är gjorda. 
Om bokföringen är senarelagd med t ex 
50 dagar efter utgånget kvartal är  arbetet 
avslutat när kvartalets händelser och rätt-
elser är bokförda. g
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Frågor 
& svar

Helårsmoms och F-skatt
En enskild näringsidkare har helårsmoms 
och har betalat F-skatt beräknad utifrån 
att helårsmomsen ingår i F-skatten. Som 
jag förstår det ska helårsmomsen betalas 
redan i maj och slutskatten avräknas ju 
först i december. Går det att begära för-
tidsåterbetalning av en del av F-skatten?

Svar:
Näringsidkaren ska se till att lämna en preli
minär inkomstdeklaration för 2013 och där
med få den preliminära skatten (Fskatten) 
omräknad. Det överskjutande beloppet åter
betalas då och kan användas för betalningen 
av momsen i maj.

Fastighetsskatt på 
 utländsk bostadsrätt?
Ett aktiebolag äger en villa i USA. Villan 
hyrs ut till turister. Ska bolaget betala 
svensk fastighetsskatt på villan?

Svar:
Nej, fastighetsskatten på utländska privat
bostäder avskaffades 2008. Det är alltså ingen 
svensk fastighetsskatt (eller fastighetsavgift) 
på villan i USA.

Helårsmoms och  
EU-handel
Under 2013 gjorde jag ett inköp av varor 
från Tyskland till min enskilda firma vid 
ett tillfälle. Betyder det att jag måste lämna 
momsdeklarationen redan 26 februari?

Svar:
Ja, det räcker med ett enda inköp eller en enda 
försäljning från eller till ett annat EUland för 
att vara tvungen att lämna momsdeklara
tionen för helårsmoms 26 februari istället för 
12 maj. 

Sjukpenning och lön
Stämmer det att den maximala sjuk-
penningen för 2014 är 333 000 
(7,5 x 44 400) x 80% x 97% = 258 408 kr? 
Vad blir sjukpenningen per dag? Kan 
 arbetsgivaren betala ut mellanskillnaden 
till den anställde, dvs det som förloras?

Svar:
Det stämmer. Sjukpenningen per dag är 
SGI/365, dvs max 258 408/365 = 708 kr per 
 kalenderdag. Arbetsgivaren kan ersätta den 
anställde upp till skillnaden mellan sjukpen
ningen och 90% av dennes normala lön. Över
stigande belopp reducerar sjukpenningen.

Ögonoperation för 
 fåmansföretagare
Jag har ett eget aktiebolag och funderar 
på att göra en närsynthetsoperation som 
bolaget i så fall ska betala. Måste man 
göra ett bruttolöneavdrag för att för-
månen ska vara skattefri?

Svar:
Nej, förmån av privat sjukvård (t ex en ögon
operation) är skattefri oavsett om företaget 
gör ett bruttolöneavdrag eller inte. Ett brutto
löneavdrag görs normalt för att arbetsgivaren 
vill att förmånen ska vara kostnadsneutral för 
företaget. För dig som ensam ägare av före
taget styr du över dina löneuttag och för
måner själv och behöver inte tänka på att 
neutralisera kostnaden för företaget.

Moms och lagfart – 
byggnad på ofri grund
Jag har en kund som ska sälja en förråds-
byggnad som ligger på ofri grund. 
Ska det vara moms på köpeskillingen? 
Ska köp aren betala lagfartsavgift?

Svar:
Enligt momslagen räknas en byggnad på ofri 
grund som fastighet om den satts upp för 
 stadigvarande bruk, vilket innebär att moms 
inte ska tas ut vid försäljningen. Om byggna
den inte är fäst vid marken räknas den inte 
som fastighet och moms tas ut som vanligt.
 Man kan inte få lagfart på en byggnad på ofri 
grund (eftersom den civilrättsligt räknas som 
lös egendom), och behöver därmed inte betala 
någon lagfartsavgift. Däremot ska ett ägar
byte registreras hos Skatteverket (i fastighets
taxeringsregistret). Anmälan om överlåtelse 
görs hos något av de skattekontor som har 
fastighetstaxering.

Rätt års traktamente
En av våra anställda var på tjänsteresa i 
 utlandet i slutet av 2013. Traktamentet för 
denna resa betalas dock ut i januari 2014. 
Vilket års traktamente (normalbelopp) ska 
användas vid utbetalningen – 2013 eller 
2014?

Svar:
Det är det normalbelopp som gäller vid tid
punkten för tjänsteresan som den anställde 
har rätt till, dvs normalbeloppet för 2013 i det 
här fallet.

Kost och logi för au pair
Om jag kommer ihåg rätt finns det en 
 specialregel för värdering av kost och logi 
för den som jobbar som t ex au pair och bor 
och får mat hos familjen där denne jobbar?

Svar:
Det stämmer. Enligt IL 61 kap 3a § gäller följ
ande värdering av förmåner som en person 
får av en annan person i dennes bostad:
600 kr/månad för bostadsförmån (20 kr/dag 
vid del av månad), 50 kr/dag för två eller flera 
måltider (en fri måltid är skattefri).

Spara pensionsuttag
Jag får inte ihop det här. Dels sägs det 
att det inte är någon idé att spara 
pensions uttaget till senare än 70 år för 
därefter höjs inte pensionen. Dels sägs 
det att man får en pensionsgrundande 
inkomst resten av livet om man fort-
sätter att arbeta efter 65-årsdagen. 
Upphör detta året efter man fyllt 70?

Svar:
Månadsbeloppen som du får ut i den all
männa pensionen höjs på två sätt:
1) Dels genom att du låter bli att ta ut 
 pension. Då sparas de outtagna pengarna 
på ditt ”konto” i pensionssystemet och där
med uppräknas månadsbeloppen. Denna 
uppräkning upphör dock vid 70 års ålder.
2) Dels genom att du har pensionsgrund
ande (förvärvs)inkomst (PGI). Detta ökar 
behållningen på ditt ”konto” hela livet, 
även efter 70 års ålder.
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Mässor i höst!

Kurserna ger utbildnings-
timmar för SRF och FAR

Redovisning Ort Utb.tim. Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec

Bokföring I Stockholm 17 red. 19 6, 20 8 4
Bokföring II Stockholm 12 red. 1 14
Bokföring eKurs 6 red. När du vill, var du vill!
Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red. 22 11
Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red. 25 2
Fällor och fel i praktiken – Redovisning Stockholm 6 red. 15
Fällor och fel i praktiken – Redovisning Malmö 6 red. 22
Fällor och fel i praktiken – Skatt Stockholm 6 red. 16
Fällor och fel i praktiken – Skatt Malmö 6 red. 23
K2 eller K3? eKurs 3 red. När du vill, var du vill!

K2 i praktiken – nu är det dags! Stockholm 6 red. 14 5

K2 i praktiken – nu är det dags! eKurs 6 red. När du vill, var du vill!

K3 i mindre företag eKurs 5 red. När du vill, var du vill!

Redovisningsnyheter 2014 eKurs 3 red. När du vill, var du vill!
Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec
Deklaration – Aktiebolag eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Deklaration – Enskild firma eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Deklarera på K10 eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Deklarationsnyheter 2014 eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Skatteförfarandet i praktiken eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Fåmansföretag eKurs 4 skatt När du vill, var du vill!
Fällor och fel i praktiken – Moms eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Fällor och fel i praktiken – Skatt Stockholm 6 skatt 16
Fällor och fel i praktiken – Skatt Malmö 6 skatt 23
Fällor och fel i praktiken – Skatt eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Moms i praktiken eKurs 4 skatt När du vill, var du vill!
Momsnyheter 2014 eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Pensionsplanering för företagare eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Skatt 2015 Stockholm 3 skatt 10
Skatt 2015 Gävle 3 skatt 9
Stora Skattedagen Stockholm 5 skatt 26
Stora Skattedagen Göteborg 5 skatt 25
Stora Skattedagen Malmö 5 skatt 24
Skattenyheter 2014 eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Skatteplanering i aktiebolag eKurs 4 skatt När du vill, var du vill!
Skatteplanering i snskild firma eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Utlandsmoms – grunderna eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Personal Ort Utb.tim. Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec
Förmåner eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Förmåner & representation Stockholm 3 skatt 10
Lön I Stockholm 12 lön 6
Lön I eKurs 4 lön När du vill, var du vill!
Lön II Stockholm 6 lön 27
Lön III Stockholm 12 lön 7 4
Representation eKurs 2 skatt När du vill, var du vill!
Semester eKurs 6 övrigt När du vill, var du vill!
Personalnyheter 2014 eKurs 3 övrigt När du vill, var du vill!
Traktamente eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Övrigt Ort Utb.tim. Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec
Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt 1
Bostadsrättsföreningar eKurs 3 övrigt När du vill, var du vill!
Byte från enskild firma till aktiebolag eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Enskild firma eller aktiebolag eKurs 3 skatt När du vill, var du vill!
Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red 1
Företagets ekonomi Stockholm 12 övrigt 17 8
Företagets ekonomi eKurs 4 övrigt När du vill, var du vill!

Samfälligheter eKurs 2 övrigt När du vill, var du vill!

tel: 0650-54 14 00 www.blinfo.se
Träffa oss på 
 Ekonomi & Företag  
24–25 september 
i Kista!
Ta del av branschnyheter och tren-
der. Delta på kostnadsfria seminarier 
och knyt kontakter på mötesplatsen 
för ekonomer och företagare. 
Ekonomi mässan är plattformen för 
 nytänkande och kompetensutveckling 
inom ekonomi och företagande.
 Vi på BL finns på plats med alla våra 
produkter och diskuterar gärna olika 
lösningar för din verksamhet. Du träffar 
även några av våra  skatte- och redovis-
ningsexperter som du kan bolla fråge-
ställningar med samt lyssna på våra 
kostnadsfria seminarier. Naturligtvis 
kan du även passa på att handla böcker 
mm till f örmånliga mässpriser. 
 Läs mer  på ekonomimassan.se. 

Kursöversikt 2014
Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta 

vilken kurs som passar dig bäst.

Besök oss på  
Eget företag i  Älvsjö  
2–4 oktober 2014
Välkommen att träffa oss på årets 
höjd punkt för alla som funderar på att 
starta företag, driver företag eller – 
som vi – hjälper företag att komma 
igång med och driva sin verksamhet. 
Förra året lockade mässan närmare 
10 000 besökare.
 Du är också välkommen att gå på 
 något av våra kostnadsfria seminarier. 
Och till vår rejäla monter där du hand-
lar våra produkter till för mån liga mäss-
priser!
 Kom och låt oss visa hur vi kan 
 effek tivisera ditt företags administra-
tion genom handböcker, dokument-
mallar, redovisnings pro gram, deklara-
tionsprogram, kurser, mm.

http://www.blinfo.se
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support@blinfo.se | 0650-54 14 05 |  
facebook.com/bladministration | online.bladministration.se

Nu har de flesta av er kommit igång med nya BL Administration och vant er vid det nya utseendet. Vi i progam-
supporten får mycket beröm från er kunder över att nya BLA känns modernt och mer funktionellt än det gamla 
programmet – och det värmer. Tack till alla er kunder för ert tålamod med det stora antalet versionsuppdateringar 
och tidvis långa supportköer som övergången inneburit. 

B L  A D M I N I S T R A T I O N

Molnlösningen för  
BL Administration är här!
Med BL Administration i molnet arbetar du 
i ett installerat program med de fördelar 
det innebär i form av funktioner, prestanda 
och användarupplevelse. Samtidigt får du 
molnlösningens alla för delar genom full till-
gänglighet som låter dig arbeta från olika 
platser och simultant med andra i samma 
företag. Kort sagt – du får det bästa från två 
världar.
 All din information lagras på en server 
placerad i en säker datahall med bevakning 
dygnet runt. Dina företagsdata är därför 
bättre skyddade med vår molnlösning än 
om du haft dem i din dator på kontoret 
 eller hemma.

Fördel för dig som företagare
Med molnlösningen kommer du åt och kan 
jobba med dina företagsdata från vilken 
 dator som helst som har tillgång till inter-
net och BL Administration installerat. Du 
och dina kollegor kan jobba i samma före-
tag samtidigt. Du behöver inte hålla koll på 
 säkerhetskopiering av filer och vem som 
gör vad och när. En annan fördel är att du 
kan koppla din fakturering, lönehantering 
mm till en redovisningsbyrå som sköter din 
bokföring. Det innebär att byrån automa-
tiskt får in uppgifterna i sitt system.

Fördel för redovisningsbyrån
Med molnlösningen som tilläggstjänst till 
BL Administration kommer ni åt och kan 
 arbeta med era företagsdatabaser från 
 vilken dator som helst. Redovisningsbyrån 

och  byråns klient kan jobba samtidigt i 
 molnet, vilket gör att ni slipper manuella 
över för ingar. En smidig lösning för båda 
 parter.

Frågor & Svar  
– nytt frågeforum för 
 supportkunder
Du har kanske märkt att det har tillkommit 
en stor grön pratbubbla uppe i program-
menyn? Den leder till vårt nya support-
forum, som du även hittar på adressen 
 support.bladministration.se.

Vi har startat det här forumet för att du som 
kund ska kunna få svar på dina frågor om 
programmet även utanför våra öppettider. 
Forumet bygger bland annat på att ni 
 kunder ofta ställer samma slags frågor till 
oss och det här vill vi dra nytta av. När du 
skriver en fråga i forumet får du därför upp 
ett antal förslag på svar vi gett till andra 
 kunder rör ande samma ämne. Om du inte 
hittar svar på en gång, svarar vi påfölj ande 
 vardag. 

Några tips om  
BL Administration 
BL Bokföring
En funktion vi verkligen vill slå ett slag för 
är den nya ekonomiöversikten i program-
met. Du hittar den antingen som knapp 
uppe i snabbvalsmenyn eller under Aktivitet 
– Kontroll/Analys – Ekonomiöversikt.
 Med den nya ekonomiöversikten kan du 
göra fler urval än tidigare, t ex månads-
översikt med möjlighet att exportera till 
 Excel (för egna beräkningar).

 Ekonomiöversikten har en så kallad drill-
down-funktion vilket innebär varje post 
kan öppnas ända ner till verifikationsnivå. 
Samtliga urval kan dessutom skrivas ut som 
 rapport eller öppnas i Excel.

BL Fakturering
I nya BL Administration skapas normalt en 
verifikation per faktura. Vill du hellre ha en 
samlad verifikation kan du avvakta med 
den automatiska uppdateringen till 
BL  Bokföring och istället välja Utskrift – 
 Bokföringsorder. Här kan du sedan markera 
journalen och trycka på knappen ”Till ver”, 
vilket gör att journalen skickas till bok-
föringen som en samlad verifikation. 

BL Lön
Det är visserligen ingen nyhet men vi vill 
ändå tipsa om att du kan skicka dina löne-
besked via e-post istället för utskrift till 
 papper. Praktiskt för både dig och dina 
 anställda – och inte minst miljövänligare!
 Du ställer in denna funktion på Anställda
kortet som du antingen hittar som knapp i 
snabbvalsmenyn eller under Uppläggning 
– Anställda.
 Börja med att fylla i den anställdes 
 e-postadress samt bocka i ”Lönebesked via 
ePost”.

BL Leverantör
När du registrerar dina leverantörsbetal-
ningar och skapar en betalfil till banken 
finns det två olika hanteringssätt som du 
måste välja mellan – ”Direktbetalning” eller 
”Skicka fakturor för bevakning”. Den första 
varianten innebär att samtliga fakturor i 
 filen betalas omgående, oavsett betaldag. 
Den andra varianten innebär att banken 
håller koll på fakturornas betaldatum och 
utför betalningen i datumordning. Du får 
därefter en Återredovisningsfil från banken 
med en ”kvittens” på vilka fakturor som 
 betalats.

mailto:support@blinfo.se
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Anläggningsregister
Nu har vi kompletterat programmet med stöd för avskrivningar 
även under avyttringsåret t.o.m. avyttringstidpunkten. Om du 
i  anläggningsregistret vill göra avskrivningar för inventarier och 
byggnader fram till och med avyttrings- eller utrangeringstid-
punkten finns det en kryssruta för detta ändamål under fliken 
 Försäljning/Utrangering i anläggningsregistret.
 Avskrivning görs för varje hel månad under avyttrings-eller 
 utrangeringsåret i anläggningsregistret om du har valt det alterna-
tivet. Om du gör överföringen från BL Administration och du 
 använt dig av  anläggningsregistret och där gjort avskrivningar varje 
månad i redo visningen till och med avyttrings- eller utrangerings-
tidpunkten så överförs detta till anläggningsregistret i BL Bokslut. 
Rapporten för månadsavskrivningar har uppdaterats i samband 
med denna förändring.

Balans och resultat
Under Inställningar/Utskriftsinställningar har nu flera alternativ lagts 
till som hjälper dig att styra utformningen av balans- och resultat-
rapporten. Se bilden nedan.

B L  B O K S L U T
support@blbokslut.se | 0650-54 14 05 |  
facebook.com/blbokslut | online.blbokslut.se

support@blekonomi.se | 0650-54 14 08 |  
facebook.com/blekonomi | www.blekonomi.se

B L  E K O N O M I

BL eBokföring
Momsverktyget
Programmets smidiga momsverktyg är till för att underlätta för dig 
när det är dags att deklarera företagets moms. Här skriver du ut 
 periodens momsrapport, kontrollerar och rättar eventuella diffar. 
Du gör momsöverföringen (dvs tömmer in- och utgående moms-
konton mot 2650, Redovisningskontot för moms) och skriver till sist 
ut skattedeklarationen och skapar en eSKD-fil för överföring till 
Skatteverket. Allt samlat i ett och samma verktyg.

BL eFakturering
Snabb och enkel fakturaregistrering
Med BL eFakturering har vi försökt eftersträva vad många företagare 
önskar sig – ett enkelt faktureringsprogram med snabb registrering 
och en standardiserad fakturalayout. Många företagare är helt  enkelt 
inte intresserade av oändligt många valmöjligheter och inställningar.
 Fakturaregisteringen i BL eFakturering är snabbjobbad och enkel 
att förstå. Det enda du kan ändra när det gäller layouten är att du 
kan lägga till din företagslogga. 

Beräkningsbilaga för årsmoms
Momsdeklarationsblanketten för helårsmoms finns nu i program-
met. Den heter MOMSD och du hittar den under menyn Beräknings
bilagor. Observera dock att den endast är en beräkningsbilaga. 
Skatteverket vill att deklaranten ska fylla i originalblanketten eller 
lämna in via e-tjänsten för momsdeklaration. Årsmomsbilagan går 
inte att exportera via SRU eller som elektronisk skattedeklaration. 

Användbara funktioner under Reko-menyn
Vi har under menyn Reko flera användbara funktioner. Användar
info är uppgifter som lagras i en inloggad användares inställningar. 

Om du ändrar blir dessa uppgifter personliga. Här kan du också 
ändra den text du vill att programmet ska föreslå när du skapar nya 
följebrev i programmet. Följebrev kan enkelt skapas och skrivas ut 
i samband med kundens deklaration. Du kan öppna följebrevet och 
redigera i texter för just denna kund. Även rubrikerna och ledtext-
erna till kryssrutorna är ändringsbara.
 Checklistorna hjälper dig att se att du inte missar något som du 
normalt bör tänka på. Det finns en checklista per huvudblankett för 
att frågorna ska vara mer relevanta och träffsäkra.

Öppna från föregående år
Enklast öppnar du en deklaration från föregående år genom att gå 
på snabbstartsmenyn till vänster och Öppna från föregående år. 
Du kan även gå till Arkiv och Öppna från föregående år.

Missat att välja metod på K10?
Om du föregående deklarationsår missade att välja vilken metod 
för beräkning du ville använda kommer du i år att få en varning om 
detta (om du öppnat filen från föregående år). Du måste då manu-
ellt gå in under knappen Grunddata på blankett K10 och fylla i ditt 
sparade utdelningsutrymme från föregående år. 

Exporterbara blanketter via SRU
I deklarationsöversikten framgår tydligt vilka blanketter som skickas 
iväg när du exporterar den kunden via filöverföring. Vill du inte 
skicka en speciell blankett klickar du bara i kryssrutan för SRU i 
 deklarationsöversikten. 

Programutbildningar 2014 

BL Bokföring 14 maj, 20 november

BL Fakturering/Leverantör 13 maj, 19 november

BL Lön 15 maj, 21 november

BL Bokslut 3 april, 21 oktober

B L  S K A T T
support@blskatt.se | 0650-54 14 04 |  
facebook.com/blskatt | online.blskatt.se

mailto:support@blbokslut.se
mailto:support@blekonomi.se
http://www.blekonomi.se
mailto:support@blskatt.se
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FÅMANSFÖRETAG är en utför-
lig genomgång av de skatteregler 
som gäller för fåmansföretag och 
ägare till fåmansföretag. Boken 
 behandlar bland annat utdelning 
och kapitalvinst, transaktioner med 
bolaget,  inlåning och aktieägartill-
skott, förbjudna lån och uthyrning. 
En utförlig deklarationshandledning 
för blanketterna K10 och K12 ingår 
också.
 Boken är uppdaterad med de nya 
löneunderlagsreglerna.
 En stor del av boken handlar om 
de möjligheter till skatteplanering 
som fåmansföretag och fåmansdel-
ägare har, t ex för att minimera 
tjänste beskattning av kapitalvinster. 
Interna aktieöverlåtelser och skal-
bolagsaffärer beskrivs utförligt i 
 boken. 

Ur innehållet:
• Utdelningsberäkning steg för steg
• Nya löneunderlagsreglerna
• Aktieägartillskott
• Kvalificerade aktier
• Sparat utdelningsutrymme
• Kapitalvinstberäkningen steg för 

steg
• Skatteplanering för fåmansföretagare
• Interna aktieöverlåtelser
• Karensbolag (5/25-bolag)
• Holdingbolag
• Skatteplanering och skatteupplägg
• Transaktioner med bolaget
• Skalbolagsaffärer
• Pensionsavsättningar
• Utomståenderegeln
• Uthyrning till bolaget
• Ackumulerad inkomst
• Utländska kapitalförsäkringar
• 100 basbeloppsregeln
• Låneförbudet

496 kr + moms
g 10 uppl • jan 2014 • 414 sid

PENNINGTVÄTTSLAGEN är en 
handbok som i första hand vänder sig 
till redovisningskonsulter och reviso-
rer. Dessa omfattas av penningtvätts-
lagen, vilket bland annat innebär att 
de ska anmäla sig till Bolagsverkets 
penningtvättsregister, uppfylla kraven 
på kundkännedom och i vissa fall 
göra anmälan till Finanspolisen. 
I  boken beskriver vi utförligt vad som 
förväntas av dig och hur du uppfyller 
dessa krav.

NY BOK!

NY UPPLAGA!

NY UPPLAGA!

Personalhandböckerna 
för 2014 
LÖNEHANDBOKEN är en heltäck-
ande handbok för dig som arbetar med 
löne- och personaladministration. 
 Mängder av arbetsmoment illustreras i 
utför liga exempel.
 I Lönehandboken hittar du väsentliga 
regler och praktiska anvisningar för alla 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
inom löne- och personaladministration. 
Du får vägledning i allt från hur en viss 
förmån bör hanteras till hur du ska redo-
visa personalkostnader i bokslutet.
 Det heltäckande innehållet och den 
praktiskt inriktade framställningen gör 
boken till ett perfekt arbetsredskap för 
alla löne- och personaladministratörer.

Ur innehållet:
• Löneberäkning
• Ledigheter och annan frånvaro
• Skatteavdrag
• Arbetsgivaravgifter
• Förmåner
• Kollektivavtal och individuella anställ-

ningsavtal
• Personalposter i löpande bokföring
• Förskott och kostnadsersättningar
• Löneuppgifter till FORA och Alecta
• Kontrolluppgifter
• Semester
• Sjuklön
• Övertid och obekväm arbetstid
• Vinstdelning och tantiem
• Studerande, praktikanter, vikarier och 

 annan extrapersonal
• Traktamenten och tjänsteresor
• Utlandsarbete och utländska anställda

496 kr + moms
g 9 uppl • jan 2014 • 381 sid

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta 
personalhandbok. I boken beskrivs alla 
reglerna för anställningen. Anställnings-
avtal, semester, sjuklön, rekrytering, 
förmåns beskattning, löneadministration 
och uppsägning är några av de saker 
 boken tar upp.
 Du kan använda boken dels som ett 
praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels 
som ett uppslagsverk när du behöver för-
djupa dig i något ämne.

Ur innehållet:
•  Semester
•  Anställningsskydd
•  Anställningsavtalet
•  Ledighet
•  Uppsägning
•  Sjuklön
•  Förmåner
•  Arbetsgivardeklaration
•  Traktamenten

496 kr + moms
g 18 uppl • jan 2014 • 382 sid

NY UPPLAGA!

Handbok för revisorer och 
redovisningskonsulter

296 kr + moms
g 1 uppl • nov 2013 • 131 sid
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Handböcker för dig 
som bokför
BOKFÖRING är en praktisk handbok 
för företag (undantaget enskilda firmor 
som gör förenklat årsbok slut). Boken 
innehåller massor av konteringsmallar 
som visar hur du bokför olika affärs-
händelser.
 Boken bygger på baskontoplanen och 
är uppdaterad med nya bokföringsregler 
och de senaste skattereglerna.
 BOKFÖRING är ett utmärkt uppslags-
verk för alla som ägnar sig åt löpande redo-
visning. Alla transaktioner kommenteras 
 utförligt och begripligt. Mängder av kon-
teringsexempel  bidrar  ytterligare till att du 
lättare förstår det här med bokföring. 

396 kr + moms
g 18 uppl • feb 2014 • 466 sid

BOKFÖRING & BOKSLUT 
I  ENSKILD FIRMA är en komplett 
handbok för dig som sköter redovisning-
en i en enskild firma. Boken hjälper dig 
både att löpande bokföra alla affärshän-
delser i en enskild firma och att upprätta 
ett förenklat årsbok slut. Du som har en 
nettoomsättning på högst 3 miljoner kr 
får göra ett förenklat årsbokslut.

396 kr + moms
g 5 uppl • jan 2014 • 379 sid

EGET AKTIEBOLAG är skriven 
för dig som driver eget aktiebolag 
med enklast möjliga administra-
tion. Du lär dig hur ett litet aktie-
bolag fungerar och vad som är vik-
tigt att tänka på när det gäller både 
juridiken och beskattningen. Du 
får många avdrags- och skatte-
planeringstips.
 Som litet aktiebolag omfattas du 
av de så kallade fåmansreglerna. 
I boken läser du om hur dessa fung-
erar, bland annat när det gäller 
inkomstupp delning inom familjen.

396 kr + moms
g 2 uppl • jan 2014 • 203 sid

NY UPPLAGA!

SKATTEPLANERING  
I AKTIEBOLAG är en handbok 
som ger råd och tips om seriös skatte-
planering för aktiebolaget och ägaren. 
Boken tar upp sådan skatteplanering 
som håller sig inom lagens råmärken 
men visar även ett antal mer spektaku-
lära upplägg som ligger i gråzonen 
mellan det tillåtna och det otillåtna.

496 kr + m oms
g 5 uppl • feb 2014 • 469 sid

NY UPPLAGA!

AVDRAG 2014 är ett perfekt 
avdrags lexikon inför deklarationen – 
både för  före tag och privatpersoner. 
Här hittar du alla upptänkliga deklara-
tionsavdrag i bokstavsordning. Allt för-
klarat på ett begripligt sätt och med 
många praktiska exempel och tips. 
 Vi går igenom vad som är avdrags-
gillt och vad som inte är avdragsgillt 
i deklarationen. Vi behandlar de tre 
inkomstslagen näringsverksamhet, 
tjänst och  kapital i  separata avdel-
ningar i boken.
 Regeringen har fortsatt att göra för-
ändringar i skattereglerna. Vi beskriver 
naturligtvis alla de beslutade och före-
slagna  ändringarna.
 Totalt innehåller Avdrag 2014 fler 
än 750 sökord! 

296 kr + moms
g nov 2013 • 326 sid

NY UPPLAGA! NY UPPLAGA!

Skattenyheter och 
 avdragstips  inför 
2014
SKATTENYHETER 2014 beskri-
ver de vikti g aste beslutade och före-
slagna ändringarna för inkomståret 
2014 och framåt. Även de viktigaste 
reglerna och nyheterna inför 
 deklarationen 2014 tas upp. 

Ur innehållet:
• Nya förslag på skatteområdet
• Förslag om nya utdelningsregler 

i  fåmansföretag
• Nya deklarationsdatum
• Kassaregister för torg- och marknads-

handel
• Förslag om sänkta socialavgifter för 

ungdomar och för forskning och 
 utveckling

• Förslag om sänkt skatt för pensionärer
• Förslag om investeraravdrag
• Moms – nya regler och aktuella rättsfall
• Intressanta rättsfall på skatteområdet
• Aktuella siffer- och faktauppgifter 2014

296 kr + moms
g nov 2013 • 171 sid

NY UPPLAGA!

NY UPPLAGA!
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BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en 
handbok i hur du upprättar bokslut och 
årsredovisning enligt de nya K3-reglerna.
 Boken visar hur du bör arbete när du 
upprättar årsredovisning enligt K3 och 
 vilka ändringar du får göra i mallen för 
årsredovisningen.
 Stort utrymme ägnas även åt hur du 
värderar de olika posterna i årsr edovis-
ningen samt hur du ska kontera olika 
bokslutshändelser.

496 kr + moms
1 uppl • jan 2014 • 499 sid 

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE AKTIEBOLAG – K2  
är en praktisk handbok som visar hur du 
upprättar en årsredovisning för ett mindre 
aktiebolag enligt K2-reglerna.
 Boken beskriver utförligt hur du värd-
erar de olika posterna i årsredovisningen 
samt hur de olika bokslutshändelserna 
ska konteras, t ex avskrivningar, nedskriv-
ningar, reverseringar och periodiseringar. 
Boken innehåller många praktiska exem-
pel.

496 kr + moms
g 4 uppl • jan 2014 • 383 sid

BL eBibliotek 
– e-bokpaket  
med uppdaterad 
 information var  
du än är

Med en prenumeration på   
BL eBibliotek kommer du åt dina 
 e-böcker även när du arbetar ute hos 
kund. Det är enkelt att söka bland 
informa tionen och materialet är län-
kat så att du enkelt tar dig vidare.  
E-boken uppdateras löpande med 
aktuella siffror och fakta och du 
 behöver inte ha koll på att du har 
rätt upplaga av boken.

Välj mellan följande e-bokpaket:

Stora ekonomipaketet 
– heltäckande för dig som arbetar på 
redovisnings- eller revisionsbyrå

 g 27 böcker, 199 kr + moms/mån

Lilla ekonomipaketet 
– för dig som arbetar med skatter och 
redovisning

 g 15 böcker, 129 kr + moms/mån

Personalpaketet 
– för dig som arbetar med personal- och 
löneadministration

 g 7 böcker, 129 kr + moms/mån

Enskild näringsverksamhet 
– för dig som driver eller sköter ekonomin 
och redovisningen i en enskild firma

 g 7 böcker, 99 kr + moms/mån

Aktiebolag 
– för dig som äger eller sköter ekonomin 
och redovisningen i ett aktiebolag

 g 11 böcker, 129 kr + moms/mån

Bostadsrätt 
– heltäckande om skatt, redovisning, 
revision och bostadsrättsjuridik

 g 4 böcker, 99 kr + moms/mån

Redovisning 
– den bredaste och djupaste redovis-
ningsinformationen på marknaden

 g 11 böcker, 129 kr + moms/mån

Allt du behöver veta om de nya 
K2- och K3-reglerna!
– kompletta handböcker för bokslutet  
i mindre företag

NY BOK!

Ur innehållet:
• Maskiner och inventarier
• Byggnader, mark och markanläggning
• Avskrivningar
• Nedskrivningar och uppskrivningar
• Finansiella tillgångar
• Periodiseringar
• Obeskattade reserver
• Koncernbidrag
• Aktieägartillskott
• Avsättningar
• Uppställningsform för årsredovisningen
• Tilläggsupplysningar
• Förvaltningsberätt else

För dig som driver eller 
ska starta ett eget företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för 
dig som driver eller  tänker starta ett eget företag 
– oavsett bransch och företagsform. Så här långt 
har boken hjälpt fler än 75 000 före tagare till en 
bra start.
 Boken tar upp alla de viktiga sidorna med det 
här att vara egen företagare.

296 kr + moms
g 21 uppl • feb 2014 • 263 sid

Se även vår hemsida!
Flertalet av våra böcker finns som 
e-bok i pdf-format. Du kan beställa 
och  hämta hem e-böcker på vår hem-
sida www.blinfo.se. 

NY UPPLAGA!

NY UPPLAGA!

http://www.blinfo.se
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Köpinformation
En faktura med inbetalningskort med följer. Du har 14 dagar på dig att betala. Frakt 39 kr. Fraktfritt vid beställ-
ning av två böcker eller fler. Ingen expeditionsavgift. Moms tillkommer. Du har 14 dagars full returrätt, och 
betalar då bara returportot. (Program och nyhetstjänster 30 dagar och fraktfritt.)
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Björn Lundén Information AB 
Box 84, 820 64  Näsviken
Tel: 0650-54 14 00 
Fax: 0650-54 14 01 
info@blinfo.se • www.blinfo.se

Fraktfritt vid beställning 

av två eller fl er böcker!

2 | Oktober 2013

Antal Titel Pris

Aktiebolag – ny upplaga 496 

Anställda – ny upplaga 496 

Avdrag 2014 – ny upplaga 296 

Avtal – ny upplaga 396 

Bokföring – ny upplaga 396 

Bokföring & bokslut i enskild � rma 
– ny upplaga 396

Bokslut och årsredovisning 
i mindre AB – K2 – ny upplaga 496

Bokslut och årsredovisning 
i mindre AB – K3 – ny bok 496

Bokslutsanalys 396

Bostadsrätt 396 

Bouppteckning & arvskifte 396 

Byte från enskild � rma till AB 396

Byte från handelsbolag till AB 396

Deklarationsteknik – ny upplaga 396 

Driva företag som pensionär 396

Eget aktiebolag – ny upplaga 396

Ekonomiska föreningar 396

Enskild � rma – ny upplaga 396

Fastighetsbeskattning 396 

Fastighetsjuridik 396

Fissioner – ny bok 496

Fusioner – ny bok 496

Fåmansföretag – ny upplaga 496

Fällor & fel i praktiken – redovisning 396

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms 496

Företagets ekonomi – ny upplaga 396

Företagsjuridisk uppslagsbok 496 

Företagskalkyler 396

Förhandlingsteknik 296

Förmåner 396

God man & förvaltare 296

Handelsbolag 396

Ideella föreningar 296 

K2 eller K3 i bostads rättsföreningar 
– ny bok 296

Kompanjoner 396

Kulturarbetarboken 396

Lantbrukarboken 396

Lönehandboken – ny upplaga 496 

Makar 296

Mallar & dokument 596 

Marknadsföring 396
Moms 496 
Penningtvättslagen – ny bok 296

Pensionsstiftelser – ny upplaga 496

Antal Titel Pris

Personlig effektivitet 296

Presentationsteknik 296

Prissättning 396

Projektarbete i företag 296

Redovisning i bostadsrättsföreningar 396

Redovisning i ideella föreningar 296

Redovisning i lantbruk 396

Representation 396

Revision i föreningar 296 

ROT & RUT 396

Samboboken 296 

Samfälligheter 396 

Semester och sjukfrånvaro 396

Skatteförfarandet 496

Skattenyheter 2014 – ny upplaga 296 

Skatteplanering i aktiebolag – ny upplaga 496

Skatteplanering i enskild � rma 296

Skogsägarboken 396

Starta & Driva Företag – ny upplaga 296

Styrelsearbete i aktiebolag 396

Styrelsearbete i föreningar – ny upplaga 296 

Testamentshandboken 296 

Traktamente  396

Utlandsmoms 396

Vardagsjuridik 396

VD-Boken 496

Värdepapper 396 

Värdering av företag – ny upplaga 396

Working capital management 396

Ägarskifte i företag 396

Övriga beställningar
Antal Titel
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 6 Nya lagar 2014
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VD i Björn Lundén Information

FLER NYA BÖCKER…

DEKLARATIONSTEKNIK 
är en handledning för dek-
larationen med en genom-
gång av samtliga blanketter 
som hör till inkomstslagen 
tjänst, kapital och närings-
verksamhet. Boken är en 
ovärderlig hjälp inför 
deklara tionen 2014. 
396 kr + moms
20 uppl, mars 2013, 430 sid

FÖRETAGETS EKONOMI 
är en överlevnadshandbok 
för alla som i sitt arbete 
 måste förstå grundläggande 
eko no misk information. 
 Boken vänder sig främst till 
icke-ekonomer.
396 kr + moms
5 uppl, feb 2014, 175 sid

AVTAL visar hur du utfor-
mar ett avtal och hur du 
undviker de fallgropar som 
finns. Kunskap är viktig när 
du skriver avtal då de ofta 
spänner över lång tid och 
kan vara svåra att ta sig ur.
396 kr + moms
4 uppl, mars 2014,  207 sid

FLER NYA UPPLAGOR…

FUSIONER är en handbok 
för revisorer, redovisnings-
konsulter och företags-
ledare i aktiebolag som 
 behöver veta hur fusioner 
genomförs korrekt.
496 kr + moms
8 uppl, mars 2014, 283 sid

FISSIONER
är en vägledande bok för 
revisorer, redovisnings-
konsulter och företags-
ledare i aktiebolag som 
 behöver veta hur fissioner 
(delning av aktiebolag) 
 genomförs korrekt.
496 kr + moms
1 uppl, april 2014, 200 sid

K2 ELLER K3 I BOSTADS-
RÄTTSFÖRENINGAR 
 vägleder dig i valet mellan 
K2- och K3-reglerna för 
 bostadsrättsföreningens 
 årsredovisning. 
296 kr + moms
1 uppl, maj 2014, 100 sid

AKTIEBOLAG är en utför-
lig handbok där du hittar 
allt du behöver veta om 
skatt, ekonomi och juridik 
för både aktiebolaget och 
dig som ägare.
496 kr + moms
22 uppl, jan 2014, 448 sid

ENSKILD FIRMA är en 
 utförlig handbok för dig 
som har eller tänker starta 
enskild näringsverksamhet. 
Boken passar även som 
handledning på redovis-
nings- och revisions byråer.
396 kr + moms
22 uppl, jan 2014, 318 sid

LIKVIDATION visar med 
praktiska exempel hur en 
avveckling av ett bolag 
 genom en frivillig likvida-
tion genomförs.
496 kr + moms
5 uppl, jan 2014, 236 sid

Att avsluta en anställning
  2 uppl, nov 09, 270 sid, 396 kr

Bokslutsanalys
  5 uppl, maj 13, 216 sid, 396 kr

Bostadsrätt
  15 uppl, mar 13, 400 sid, 296 kr

Bouppteckning & arvsskifte
  7 uppl, mar 12, 192 sid, 396 kr

Byte från enskild fi rma till aktiebolag
  2 uppl, jul 12, 156 sid, 396 kr

Byte från handelsbolag till aktiebolag
  1 uppl, april 11, 203 sid, 396 kr

Driva företag som pensionär
  2 uppl, apr 13, 167 sid, 396 kr

Ekonomiska föreningar
  12 uppl, mars 12, 277 sid, 396 kr

Fastighetsbeskattning
  7 uppl, jan 13, 376 sid, 396 kr

Fastighetsjuridik
  4 uppl, mars 13, 328 sid, 396 kr

Fällor & fel i praktiken – redovisning
  1 uppl, sep 13, 143 sid, 396 kr

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms
  1 uppl, sep 13, 458 sid, 496 kr

Företagsjuridisk uppslagsbok
  5 uppl, sept 11, 304 sid, 496 kr

Företagskalkyler
  2 uppl, apr 12, 340 sid, 396 kr

Förmåner
  10 uppl, okt 11, 348 sid, 396 kr

God man & förvaltare
  2 uppl, nov 12, 166 sid, 296 kr

Handelsbolag
  20 uppl, jan 13, 325 sid, 396 kr

Kompanjoner
  3 uppl, okt 10, 302 sid, 396 kr

Kulturarbetarboken
  14 uppl, feb 12, 243 sid, 396 kr

Lanbrukarboken
  12 uppl, jan 13, 344 sid, 396 kr

Moms
  14 uppl, apr 13, 728 sid, 496 kr

Pensionsstiftelser
  5 uppl, jan 14, 318 sid, 496 kr

Prissättning
  3 uppl, feb 13, 134 sid, 396 kr

Redovisning i bostadsrättsföreningar
  4 uppl, sep 13, 262 sid, 396 kr

Redovisning i Ideella föreningar
  7 uppl, jan 11, 300 sid, 296 kr

Redovisning i lantbruk
  3 uppl, sep 12, 327 sid, 396 kr

Representation
  6 uppl, jan 12, 272 sid, 396 kr

Revision i föreningar
  6 uppl, okt 11, 128 sid, 296 kr

ROT & RUT
  2 uppl, maj 11, 154 sid, 396 kr

Samfälligheter
  6 uppl, sept 11, 199 sid, 396 kr

Semester & sjukfrånvaro
  1 uppl, apr 10, 236 sid, 396 kr

Skatteförfarandet
  1 uppl, sep 13, 406 sid, 496 kr

Skatteplanering i enskild fi rma
  1 uppl, sep 13, 131 sid, 296 kr

Skogsägarboken
  1 uppl, sep 12, 268 sid, 396 kr

Styrelsearbete i aktiebolag
  3 uppl, okt 12, 154 sid, 396 kr

Styrelsearbete i föreningar
  3 uppl, nov 13, 118 sid, 296 kr

Testamentshandboken
  7 uppl, mars 12, 175 sid, 296 kr

Utlandsmoms
  2 uppl, feb 13, 258 sid, 396 kr

Vardagsjuridik
  3 uppl, sep 11, 394 sid, 396 kr

VD-boken
  2 uppl, sept 13, 251 sid, 496 kr

Working Capital Management
  1 uppl, okt 13, 145 sid, 396 kr

Värdepapper
  8 uppl, apr 10, 288 sid, 396 kr

Värdering av företag
  3 uppl, nov 13, 147 sid, 396 kr

Ägarskifte i företag
  2 uppl, aug 11, 196 sid, 396 kr

Du och jag i det bästa 
företagarlandet 
– snart i gott sällskap med många fler 
företagare?

Sverige är det bästa landet att driva företag i. Utan tvekan är 
det så – av flera starka skäl. 
 Vi har låg beskattning av normala inkomster, dvs inkomster 
upp till ca 500 000 kr per år. Och på lägre inkomster har vi väl-
digt låg beskattning. Både inkomstskatt och socialavgifter är 
låga i internationell jämförelse på dessa låga och normala in-
komster. Inte minst för ungdomar och för +65-åringar som är 
särskilt gynnade grupper. 
 Och för den företagare som lyckas väldigt väl finns gynn-
samma skatteregler för utdelning och kapitalvinst från fåmans-
företag, regler som förbättrats oerhört under den senaste tioårs-
perioden. Dessutom är vår bolagsskatt på 22% mycket attraktiv 
i internationell jämförelse. 
 Våra försäkringssystem som omfattar även företagare är stabila 
och med tydliga regler och täcker inkomstbortfall vid sjukdom, 
föräldraledighet och arbetslöshet upp till normala inkomst-
nivåer. Här kan det absolut göras en del – systemen är inte sam-
ordnade och skulle kunna skydda högre inkomster. Inte minst 
företagarna skulle vara förtjänta av ett något bättre försäkrings-
skydd.
 Sverige är ett mycket obyråkratiskt land med hög servicegrad 
från våra myndigheter. Inte minst ger Skatteverket och Bolags-
verket, t ex genom den gemensamma tjänsten verksamt.se som 
Tillväxtverket står bakom, en rejäl hjälp till alla företagare. 
Och tack vare aktörer som exempelvis NyföretagarCentrum 
startas sunda företag med potential att överleva och växa. 
 Såväl företagare som andra medborgare behandlas lika av 
myndigheter och domstolar i Sverige genom ett öppet rätts-
system utan korruption. Den svarta ekonomin är mycket liten 
i Sverige och krymper allt mer. Det är alltså möjligt att lyckas 
som företagare på en öppen och rättvis marknad utan hinder av 
otillbörlig konkurrens eller rättsosäkerhet. 
 Sverige är alltså ett fantastiskt land att starta och driva företag 
i och jag både tror och hoppas att företagandet kommer att fort-
sätta öka i framtiden. Jag tror på goda grunder på ännu fler 
 regelförenklingar och ännu gynnsammare förutsättningar för 
företag och företagare i framtiden – alla är vi väl eniga om att 
det behövs ännu mer företagande i Sverige.
 Det känns bra att driva företag i det bästa företagarlandet. 
Och det kommer att kännas ännu bättre när vi blir ännu flera.
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Ingen  
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behövs.  
Vi bjuder på 
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(4815)

VIK HÄR!

TEJPA HÄR!

Koll på nya löneunderlagsreglerna?
Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå

Avdrag för lokal i egna bostaden

Okej att bokföra året därpå?

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank. Snabbfakta 2014

* gäller räkenskapsår som börjat 1 februari 2012 eller senare

Mallorca
Skatte- och ekonomikurs

11–18 september 2014

Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till Mallorca. 
Vore  det inte härligt att kombinera nytta med nöje, blanda intressanta kurspass 
med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser? Det blir en kursvecka 
med ett stort antal kurspass med  varierande innehåll som du väljer bland. 
 Till stor del är kursen  nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms,  personal  
och  redo visning. Vi går bland annat igenom ny lagstiftning, förslag och aktuella 
rättsfall.
 Kursen vänder sig främst till dig som  jobbar på redovisnings-/revisionsbyrå eller 
med   ekonomi- och personalfrågor på ett företag.

Pris: Kurs + resa från 19 300 kr

För mer information kontakta: Maria Wallner 0650- 54 14 00, maria.wallner@blinfo. se

April
1 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2013-07-31 och 2013-08-31 

(elektronisk)

14 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2013-07-31 
och 2013-08-31 (elektronisk)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars, momsdeklara-
tion för februari (mindre företag med månadsmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialavgifter 
(alla företag)

22 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2014 (pappersblankett)

25 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2014 (elektronisk)

28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms med EU-handel (bokslut 2014-02-28)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för 
mars (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

Maj
5 Inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 
30 000 kr (fysiska personer och näringsidkare)

12 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, enskilda närings-
idkare

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april, momsdeklara-
tion för mars (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration för januari–
mars (mindre företag med tremånadersmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag), skatter och socialavgifter (alla företag)

20 Periodisk sammanställning för april  (pappersblankett)

26 Periodisk sammanställning för april  (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms med EU-handel (bokslut 2014-03-31)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration 
för april (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

Basbelopp 2013 2014
Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr 44 400 kr
Förhöjt pbb 45 400 kr 45 300 kr
Inkomstbasbelopp 56 600 kr 56 900 kr

Statslåneräntan 
120831 1,39% 130630 2,11%
121231 1,58% 130831 2,37%
130430 1,49% 131231 2,25%

Referensränta 
2013-07-01–2013-12-31 1,0%
2014-01-01–2014-06-30 1,0%

Socialavgifter 2013 2014
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%
Särskild löneskatt 24,26% 24,26%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifter na 
10,21%. Den del av avgifterna som överstiger 10,21% får sättas 
ned med 75% för ungdomar under 26 år.  Regional nedsätt-
ning ges i vissa kommuner med ytterligare 10 procent  enheter. 

2. Om längre karenstid valts är egenavgifterna lägre. På den del 
av den totala inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp 
 utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 
5 procentenheter, dock max 10 000 kr (2013) respektive 
7,5 procentenhter, dock max 15 000 kr (2014).

Representation 
Lunch, middag och supé 90 kr
Frukost, mellanmål och liknande 60 kr
Styrelsemöte, enklare förtäring 60 kr
Representationsgåvor 180 kr
Teaterbiljetter och greenfee 180 kr

Belopp exklusive moms.

Bilersättning
18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för 
tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

Kostförmån
Frukost 42 kr
Lunch eller middag 84 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 210 kr

Traktamente
Helt maximibelopp 220 kr
Efter tre månader 154 kr
Efter två år 110 kr
Halvt maximibelopp 110 kr
Nattraktamente 110 kr

Traktamentsreduceringar
Inrikes tjänsteresor maximibelopp, kr
Reducering för: 220 154 110
Frukost, lunch,  
och middag 198 139 99

Lunch och middag 154 108 77
Lunch eller middag 77 54 38
Frukost 44 31 22

Utlandstraktamente
Utlandstraktamenten fastställs av Skatte-
verket. Du hittar listan med normal belopp 
på vår hemsida www.blinfo.se

http://www.blinfo.se
http://www.blinfo.se



