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16,5% bolagsskatt redan 2016?
Stora ekonomiska fördelar med att fortsätta
arbeta efter pensionen
Högre momslyft vid representation tack vare Porsche!

Snart är det 2015
– så börja planera redan nu

Hösten är den viktigaste tiden när det gäller att planera för
framtiden, både på kort och lång sikt. Inte minst gäller detta
skattemässigt. Här är några korta tips och råd.
Förluster

I inkomstslaget kapital finns många regler om hur förluster får
kvittas mot varandra, hur förluster kvoteras och effekter vid stora
underskott. Exempelvis tappar man till 70% effekt om man har
underskott på mer än 100 000 kr under ett år, vilket man kan få
på grund av ränteutgifter (och då kan det vara svårt att göra något
åt detta) men också av förluster. Dessutom kvoteras förluster på
t ex aktier till 70% om man inte har vinster att kvitta mot. Har
man förluster på t ex aktier är det därför viktigt att försöka realisera vinster på aktier innan årsskiftet.
ROT/RUT

Planera när du betalar för ROT/RUT-tjänster, före eller efter
årsskiftet, med tanke på att inte slå i taket och för att kunna
nyttja maximal skattereduktion. Och planera din inkomst
utifrån möjligheten att utnyttja skattereduktionen.
+65 år

Är du fyllda 65 år eller mer vid årets början så får du en gynnsammare skattesituation när du har jobbinkomster. Här kan du
göra såväl en framåtriktad som en bakåtriktad skatteplanering
inför årsskiftet – ska innevarande års inkomst höjas, ska du vänta
med att ta ut inkomsten till nästa år osv. Ett utökat jobbskatte
avdrag gäller för +65-åringar vilket gör de första 100 000 kron
orna i jobbinkomster nästintill skattefria för de allra flesta.
+61 år
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Ny lag om
näringsförbud
En ny lag om näringsförbud trädde i kraft
2 augusti 2014. Fler personer omfattas nu
av lagen och alla som fått näringsförbud
ska bli kallade till ett obligatoriskt samtal
med Kronofogden.

Basbeloppen för 2015
Nu har Statistiska centralbyrån (SCB) och
Pensionsmyndigheten gjort beräkningarna
som ligger till grund för att fastställa prisbasbeloppet (SCB) och inkomstbasbeloppet (Pensionsmyndigheten) för 2015.
SCB har beräknat prisbasbeloppet till
44 500 kr vilket innebär en höjning med
100 kr. Om beloppet känns bekant, så beror
det kanske på att beloppet överensstämmer med 2013 års prisbasbelopp. 44 500 kr
innebär att högsta sjukpenninggrundande
inkomst blir 333 750 kr 2015. Även det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 100 kr till
45 400 kr enligt SCB:s beräkningar.
Pensionsmyndigheten har beräknat
inkomstbasbeloppet för 2015 till 58 100 kr,
vilket är en höjning med 1 200 kr. Det innebär att maximal pensionsgrundande
inkomst för 2015 blir 435 750 kr.
Regeringen ska fastställa basbeloppen
för 2015.

Fler omfattas av lagen
Enligt den nya lagen utökas kretsen av
personer som kan meddelas näringsförbud
och kan nu meddelas var och en som faktiskt utövar ledning över en verksamhet,
oavsett i vilken bolagsform som verksamheten bedrivs. Det så kallade ställningsansvaret, där man förutsätter att vissa funktionärer har en ledande ställning i en
verksamhet, utvidgas till att även omfatta
ledamöter och suppleanter i styrelser för
stiftelser, samt vd och vice vd för utländska
filialer.

Kronofogden – obligatoriskt samtal
En person som har fått näringsförbud ska
enligt de nya reglerna kallas till Kronofogden
för ett inledande samtal där information
ges om innebörden av förbudet. Därmed

ska risken för missförstånd minskas liksom
att någon av okunnighet ska bryta mot förbudet.
Om det har betydelse för tillsynsverksamheten ska Kronofogden kunna kalla till
ytterligare samtal under förbudstiden.
Samtalen ska vara obligatoriska och kallelsen får förenas med vite. Kronofogden får
också begära uppgifter om inkomst- och
anställningsförhållanden från personen
som har näringsförbud och begära in upplysningar från tredje man om ekonomiska
mellanhavanden med en person som har
näringsförbud. Kronofogden har också rätt
att göra oanmälda besök hos den som har
näringsförbud.
Kronofogdens rätt att förlänga ett
näringsförbud har tagits bort i den nya
lagen, varför sådana frågor nu alltid sköts av
åklagare. g

Hitta din redovisningsbyrå
på blinfo.se!
En nyhet från i höst är att du som företagare kan hitta din byråpartner på vår hemsida.
Där listar vi kompetenta redovisningsbyråer över hela landet som använder vårt
ekonomisystem BL Administration. Med din byråpartner samverkar du på ett tids- och
kostnadseﬀektivt sätt genom vår molnlösning.

Upplägget går ut på att ditt företag kopplar fakturering, lönehantering mm till
redovisningsbyrån som automatiskt får in
uppgifterna i sitt system. Det innebär att
du och redovisningsbyrån kan fördela
arbetet mellan er – det vanligaste är kanske
att du registrerar fakturor och att din byråpartner sköter bokföringen utan att du
kvitton, osv. Men olika företag har olika
behov och med vår molnlösning kan du
och din byråpartner välja det upplägg som
passar er bäst.
Det enda du behöver göra är att välja

byråpartner och teckna licens för den eller
de programdelar du vill jobba med mot
byrån. Programmet hyr du till en låg kostnad (prisexempel: fakturering 99 kr/mån,
lön 129 kr/mån). I månadskostnaden
ingår uppdateringar, säker serverlagring,
automatisk säkerhetskopiering och programsupport.
Gå till www.blinfo.se/byrapartner för
att hitta din byråpartner!

Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli
byråpartner! Kontakta någon av våra säljare på
0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.
September 2014
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förening
styrelse

Relativ, enkel,
kvalificerad
– vad innebär olika
majoriteter?
Vid omröstningar stöter man på olika uttryck när det
gäller majoritet. Enkel, absolut, relativ och kvalificerad
majoritet. Men vad exakt innebär de olika begreppen?

Om vi börjar med relativ majoritet, så är
detta den enda metod som används i
samband med personval. Det innebär att
den person som har fått fler röster än
någon annan kandidat, blir vald.
Exempel:
20 personer har fyra kandidater (A, B,
C och D) att rösta på. Man får bara
rösta på en av kandidaterna. Omröst
ningen ger följande utfall: A=4, B=6,
C=7, D=1 och nedlagda röster=2.
C vinner omröstningen trots att han
eller hon inte fått ens hälften av
rösterna.

Vid oavgjort, dvs om två eller flera kandidater får lika antal röster, brukar man
tillgripa lottning. Man kan också eventuellt göra en ny omröstning, där endast
dessa kandidater ställs mot varandra.
Vid andra beslut än personval används
inte relativ majoritet, annat än vid provomröstningar, där man på så sätt kan
vaska fram vilka alternativ som ska ställas
emot varandra enligt en propositions
ordning, där varje omröstning sedan
avgörs med enkel majoritet.
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Enkel majoritet innebär att ett beslut

måste få mer än hälften av de på mötet
avgivna rösterna för att gå igenom.
Exempel:
Av de 20 röstberättigade i organisa
tionen är 16 närvarande. 7 personer
röstar ja till förslag A, 6 personer
röstar nej till förslag A och 3 personer
lägger ner sina röster. Förslag A beslu
tas, trots att det inte får ens hälften av
det möjliga antalet röster (dvs 8) på
mötet.

Vid oavgjort, dvs vid lika antal ja- och
nej-röster brukar man ha det så att det
förslag som ordföranden (på mötet) har
lagt sin ja-röst på går igenom. Man
brukar uttrycka det som att ”den mening
som ordföranden biträder vinner”. Här
kan det bli känsligt, eftersom ordföranden även vid sluten omröstning har skyldighet att tillkännage vilken mening han
eller hon biträder.
Exempel:
Av de 20 röstberättigade i organisa
tionen är 16 närvarande. 7 personer
röstar ja till förslag A, 7 personer
(däribland ordföranden) röstar nej till
förslag A och 2 personer lägger ner
sina röster. Förslaget går inte igenom.

Absolut majoritet är ovanligt, och
a nvänds bland annat när man röstar i
första omgången om en stadgeändring
eller något annat viktigt. Det innebär att
ett förslag måste stödjas av mer än hälften
av det totala antalet röster i organisa
tionen för att gå igenom; det räcker alltså
inte med mer än hälften av de på mötet
närvarandes röster.
Exempel:
Av de 20 röstberättigade i organisa
tionen är 16 närvarande. 10 personer
röstar ja till förslag A, 5 personer röstar
nej till förslag A och 1 person lägger
ner sin röst. Trots att de flesta närvar
ande röstar ja till förslag A, kan beslu
tet inte fattas eftersom 10 röster inte
är mer än hälften av 20 (som är det
totala antalet röster).

Vid absolut majoritet kan det aldrig bli
oavgjort.
Kvalificerad majoritet kan stadgarna
föreskriva vid beslut som är viktiga.
Kvalif icerad majoritet är en variant av
enkel eller absolut majoritet, men här
räcker det inte med att mer än 50% av de
avgivna rösterna eller av det totala antalet
röster i organisationen röstar för förslaget.
Vanligast är att man i stadgarna föreskriver
att det ska vara mer än 2/3 eller 3/4 av det
totala antalet röster. Någon gång kan
man se 90 procent. g

FöretagssKatteutredningens Förslag:

16,5% bolagsskatt
redan 2016?
Företagsskattekommittén föreslår att avdragsrätten för räntekostnader slopas för
juridiska personer. Istället vill man se ett schablonmässigt finansieringsavdrag, som
gör att den effektiva bolagsskatten blir 16,5%.

neutral BOlagsBesKattning

Företagsskattekommittén har lämnat sitt
slutbetänkande med förslag till ändrade
regler för beskattning av bolag. Syftet
med kommitténs utredning har varit att
hitta sätt att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital,
samt att se över möjligheten att slopa reglerna om ränteavdragsbegränsningar.
Förslagen gäller bara juridiska personer, inte enskilda näringsidkare.
inget aVdrag För negatiVt
FinansnettO

Kommitténs huvudförslag är att räntor
och andra finansiella kostnader bara ska få
dras av mot finansiella intäkter. Negativa
”finansnetton” ska alltså inte vara avdragsgilla och får inte sparas till senare beskattningsår.
I koncerner ska positiva finansnetton
dock få kvittas mot negativa finansnetton
från företag i samma koncern.
Juridiska personer som direkt eller indirekt är delägare i handelsbolag (eller en
utländsk delägarbeskattad juridisk person) ska normalt räkna in det finansnetto
som hör till handelsbolaget i sitt eget
finansnetto.
Förslaget innebär att de nuvarande
reglerna om ränteavdragsbegränsningar
kan slopas.
leVerantörsKrediter undantas

Kostnader för krediter på grund av köp av
tillgångar eller tjänster i näringsverksamheten (leverantörsskulder) ska inte räknas
som finansiella kostnader om det är krediter som lämnats på sedvanliga villkor.
FinansieringsaVdrag ger 16,5 %
BOlagssKatt

sett om företaget har några finansieringskostnader eller inte.
Finansieringsavdraget ska uppgå till
25 % av företagets skattemässiga resultat
(om detta är positivt).
Finansieringsavdrag =
25% x skattemässigt resultat

Detta avdrag motsvarar en sänkning av
bolagsskatten med 5,5 procentenheter,
dvs till motsvarande 16,5 %.
aKtieFållan aVsKaFFas

Kommittén föreslår att förlust och nedskrivning av finansiella instrument (t ex
marknadsnoterade aktier) ska omfattas av
begreppet finansiell kostnad. Därmed
kan reglerna om den så kallade aktiefållan avskaffas.
alternatiVt Förslag

Som alternativ till huvudförslaget föreslår
kommittén att avdrag för negativa finansnetton ska få göras med högst 20 % av det
skattemässiga resultatet (justerat för positiva finansnetton och överskott från handelsbolag och utländska juridiska personer). Resterande del av det negativa
finansnettot ska få rullas vidare till senare
beskattningsår, dock i maximalt sex beskattningsår. Speciella begränsningar ska
gälla vid ägarförändringar.
I det alternativa förslaget föreslås inget
slopande av nuvarande ränteavdragsbegränsningar.
Kommittén föreslår också i det alternativa förslaget att bolagsskattesatsen sänks
med 3,5 procentenheter, dvs från 22% till
18,5%.

tidigare års undersKOtt

I båda alternativen föreslår kommittén
att outnyttjade underskott från tidigare
år ska kvoteras till 50 % för det första
beskattningsåret som påbörjas efter
ikraftträdandet.
KOmmer det att Bli så här?

De nya reglerna föreslås träda i kraft
1 januari 2016.
Hur troligt det är att det faktiskt blir
ändrade regler är oklart och om det i så
fall blir redan 2015 är ännu mer oklart.
Dels har vi ett val framför oss, dels vet
vi av erfarenhet att det ofta går trögt
med förändringar. g

Besök oss på mässan
Eget företag i Älvsjö
2–4 oktober 2014
Välkommen att träffa oss på årets
höjdpunkt 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
handlar våra produkter till förmånliga mässpriser!
Kom och låt oss visa hur vi kan
effek tivisera ditt företags administration genom handböcker, dokumentmallar, redovisningsprogram,
deklarationsprogram, kurser, mm.

Samtidigt föreslås ett schablonmässigt
finansieringsavdrag som ska få göras oavSeptember 2014
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Stora ekonomiska fördelar med att
fortsätta arbeta efter pensionen
I planeringen för pensionen ingår att du ska ta ställning till om du ska fortsätta att arbeta, helt eller delvis,
eller inte. Har du många fritidsintressen som du vill ägna dig åt på heltid, ligger det nära till hands att du
slutar arbeta helt och hållet. Likaså om du tycker att det är tråkigt eller känns tungt att arbeta.
Är ditt företag det viktigaste du har här i livet, kanske du ska fortsätta att arbeta heltid ett tag, och därefter
trappa ner undan för undan tills du inte orkar eller vill arbeta längre.

För de flesta är den bästa lösningen att
fortsätta att arbeta, men att dra ner på
arbetsvolymen undan för undan. På så
sätt får du den bästa av världar. Då har
du fortfarande ett intressant arbete, samtidigt som du har tid att ägna dig åt dina
fritidsintressen.
Problemet här är att en del skatteupplägg bygger på att du helt avhåller dig
från arbete i ditt företag. I detta sammanhang bör du fråga dig vad som är viktigast – skattefördelar eller ett optimalt liv.
öVerFör ansVaret

Det gäller att du i god tid före pensioneringen ordnar ditt företagande så att det
inte krävs att du är på jobbet hela tiden.
Det kan ordnas genom att du överlämnar
ansvaret till en eller flera nyckelpersoner.
Dessa kan vara dina barn eller utomstående. Den här processen bör du sätta
igång redan 5–10 år innan den tänkta
pensioneringen.

många Fördelar med att
FOrtsätta arBeta

För dig som är företagare finns det
många fördelar med att fortsätta arbeta.
Detta gäller givetvis bara om du är i den
lyckliga situationen att du kan fortsätta
arbeta. Om hälsan inte tillåter det, finns
det inte så mycket att välja på.
Förutom mentala fördelar finns det
ekonomiska fördelar:
• En extra inkomst förutom pensionen,
som kan sätta guldkant på tillvaron.
• Intjänande till ännu mer pension framöver.
• Extremt låga skatter och socialavgifter
på inkomster förutom pensionen,
genom förstärkt jobbskatteavdrag, låga
egenavgifter, låga arbetsgivaravgifter
och höjt grundavdrag.
Kan Vara sVårt att Bedöma
i FörVäg

Det kan vara svårt att i förväg bedöma
hur mycket du vill och kan arbeta på äldre
dar. I vår rådgivning har vi mött många
företagare som varit övertygade om att de
skulle komma att ta ut all pension och

helt upphöra att arbeta vid 61 års ålder,
men när den dagen har kommit, har de
ändrat sig och vill inte skiljas från arbetet.
Likaså tvärtom. Man har varit säker på
att man skulle komma att fortsätta arbeta
till 70–80 års ålder, men tappat ork och
inspiration redan vid 63.
I den ekonomiska planeringen kan det
vara lämpligt att anta att du kommer att
arbeta delvis mellan 60 och 70 års ålder
och därefter inte alls.

Samhället gynnar arbete upp
i åldrarna
jOBBsKatteaVdraget

Samhället vill att vi arbetar så länge som
möjligt. Därför har man infört det förstärkta jobbskatteavdraget för ålderspensionärer.
Det förstärkta jobbskatteavdraget gör
att det lönar sig för ålderspensionärer
(över 65 år) att arbeta. Detta har lett till
att det dyker upp jobbförmedlingar för
enbart pensionärer. En pensionär kan ta
mindre betalt, eftersom han eller hon
betalar mindre skatt.
lägre sOcialaVgiFter

Det är lägre socialavgifter för pensionärer.
För en ålderspensionär (över 65 år) betalar
arbetsgivaren lägre arbetsgivaravgifter än
för andra anställda.
Den som har inkomst från sin enskilda
firma eller sitt handelsbolag betalar också
lägre egenavgifter än tidigare i livet.
Detta kan gälla redan från 61 års ålder,
nämligen om du tar ut full allmän pension
under hela kalenderåret. Annars gäller
det också från året efter du fyllt 65 år,
precis som i aktiebolag.
rätt att arBeta KVar

Som anställd har du laglig rätt att ha kvar
din anställning till slutet av den månad
då du fyller 67 år. Du kan alltså inte bli
6
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uppsagd med hänvisning till din ålder innan
dess. Ett avtal om att du är skyldig att lämna
anställningen av åldersskäl innan du fyller
67 år är ogiltigt.
I ditt eget aktiebolag kan du förstås arbeta
kvar så länge du önskar. Likaså kan du fortsätta att vara egenföretagare hur länge du vill.
arBeta Och ta ut pensiOn samtidigt

Du kan ta ut pension och arbeta samtidigt.
Du kan kombinera arbete och pension hur du
vill. Det är du själv som bestämmer.
Pensionsreglerna säger ingenting om hur
länge du får arbeta. Om du själv vill kan du
fortsätta att arbeta efter 67 år. Det påverkar
inte rätten till pension.

Generösare regler
för uthyrning av
bostadsrätt
Riksdagen har beslutat om nya regler från
1 juli 2014 som ska leda till att befintliga
bostäder utnyttjas mer effektivt. Bland annat
ska bedömningen av vilka skälen bostadsrättsinnehavare har för att hyra ut sin
lägenhet bli mer generös.
större frihet

En bostadsrättsinnehavare har tidigare inte
fått hyra ut sin bostad utan att först få samtycke från styrelsen i bostadsrättsföreningen.
Bedömningen av vilka skäl bostadsrättsinnehavaren har för att hyra ut, har nu blivit mer
generös. Även om många föreningars stadgar
har varit mer generösa än lagen vill riksdagen
ändå säkerställa att bostadsrättsinnehavare
i allmänhet får en ökad rätt att upplåta sin
lägenhet. Utgångspunkten är att bostadsrättsinnehavaren ska ha stor frihet att välja hur
lägenheten ska disponeras.

du tjänar in till pensiOnen
hela liVet

Pensionen ökar ju mer förvärvsinkomster du
har, oavsett om de kommer från en anställning eller från ett eget företag.
Detta gäller hela livet.
Samtidigt som ditt pensionskapital minskar
genom att du tar ut pension, fylls pensionskapitalet på genom att du har förvärvsinkomster (anställning eller eget företag). Den enda
begränsningen är den högsta pensionsgrundande inkomsten, som för 2014 är 459 183 kr.
Observera dock att det är en fördröjning på
ca 2 år innan din inkomst registreras i
pensionssystemet. Först ska du deklarera, därefter ska deklarationen behandlas av Skatteverket, och din pensionsgrundande inkomst
registreras. g

Texten är hämtad ur vår nya bok

PENSIONSPLANERING
FÖR FÖRETAGARE
396 kr + moms
g juni 2014 • 169 sid

Slut på företagens
möjlighet att se
utdrag ur
brottsregistret?
Utredningen om registerutdrag i arbetslivet har
lämnat sitt slutbetänkande.
Utredningen föreslår att
det ska vara förbjudet (utan
lagstöd) för arbetsgivare
att begära att arbetssökande visar ett utdrag ur
belastningsregistret. Bryter
en arbetsgivare mot förbudet, tvingas man betala
skadestånd.
Utredningen konstaterar
att antalet utdrag från
belastningsregistret har
ökat kraftigt de senaste
10 åren och det är till stor
del utdrag som begärs av
arbetsgivare inför anställning. Arbetsgivarnas krav
på registerutdrag innebär
en kränkning av den
arbetssökandes personliga
integritet, enligt utredningen. Man menar också
att det är viktigt att arbetsgivarnas registerkontroll
begränsas med hänsyn till
dömda personers möjlighet att återanpassa sig i
samhället. g

Gymnasial
lärlingsanställning
avgift till föreningen

Hyrs en lägenhet ut i andra hand kan det
innebära att kostnader för bland annat administration ökar för bostadsrättsföreningen.
Därför får föreningen ta ut en särskild avgift
av en medlem som hyr ut sin lägenhet i andra
hand. För att bostadsrättsföreningen ska få ta
ut avgiften måste det anges i föreningens stadgar. Även grunderna för hur avgiften ska beräknas måste anges. Den särskilda avgiften får
uppgå till högst tio procent av prisbasbeloppet
per år (dvs 4 440 kr för 2014). Hyrs lägenheten ut under en del av året beräknas avgiftstaket efter det antal kalendermånader lägenheten hyrs ut. g

Riksdagen har beslutat att
införa en ny anställningsform från 1 juli 2014 – Gymnasial lärlingsanställning.
Det är en anställningsform
för de som genomgår gymnasial lärlingsutbildning
inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram.
Anställda inom anställningsformen ska inte omfattas av
LAS. Anställningen enligt
den nya lagen omfattar hela
eller en del av tiden för det
arbetsplatsförlagda lärandet, men omfattar inte helger och lov. Rätt till
semesterledighet har man
inte om detta inte särskilt
har avtalats. Däremot har
man rätt till semesterersättning för den semesterlön
som tjänats in men inte
tagits ut. g
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Fram till 2008 bedrevs verksamheten i
Ljusdal i Programgruppen AB. Redan då
fanns ett nära samarbete med BL så
samgåendet var ett naturligt steg som
skapade förutsättningar för den
satsning på en ny generation program
som gjorts och som ständigt pågår.
För den som inte är så hemma i kartan
över södra Norrland ska sägas att
Ljusdal är beläget i det inre av Hälsningland, 45 min från Hudiksvall och en
halvtimme från Näsviken där flertalet
BL-medarbetare finns. Båda orterna
ligger längs RV84 och du är välkommen
in när du har vägarna förbi.

Vij Skola, BL:s nya hemvist i Ljusdal.

Nya lokaler i Ljusdal
– back to school
Sista veckan i augusti flyttade våra 17 medarbetare på Ljusdalskontoret
in i nya toppfräscha lokaler. Den praktfulla byggnaden är en tidigare
skola så det har krävts en hel del respektfull renovering för att göra
lokalerna ändamålsenliga och samtidigt behålla den gamla prägeln.
Men nu är allt på plats och utformat för just programsupport, programutveckling och utbildningsverksamhet, som är de huvudsakliga verksamheterna på Ljusdalskontoret.

Kanske är det här du går din nästa kurs med BL?

Lär dig bokföring!
– grundkurs online när du vill

Läs mer om kursen på vår hemsida www.blinfo.se

Pris: 2 890 kr + moms
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Björn Lundén i samspråk med skatteexperten Anders Hillberg vid långbordet
som ska användas för fika och personalmöten.

a
a populär
En av vår

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig hur du
bokför köp, försäljningar och andra affärshändelser i ett företag eller en förening. Vi tittar också på varför, vad och när man
ska bokföra. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen
takt. Du slipper restid, reskostnader och logi.

8

På kontoret finns ett Win Skattmuseum – värt ett besök
för dig som arbetat med det legendariska skatte och
deklarationsprogrammet.

e-kurser!

Kursinnehåll
• Bokföringens grunder
• Varför ska man bokföra?
• Vad ska bokföras?
• Hur bokför man?
• När ska man bokföra?
• Dubbel bokföring
• Sortering av belopp (kontering)
• Bokföringsrapporter
• Kontoplan, kontoklasser,
konton

•
•
•
•

Bokföring av moms
Bokföring av löner
Praktiska övningar
Så fungerar det i bokföringsprogram
• Periodavslut (avstämning)

Kursen ger utbildningstimmar för SRF och FAR

BL växer
i Näsviken

Carina Brandvold
bidrar i hög grad till att
vi alla 70 medarbetare
trivs i välstädade lokaler och får bra och
nyttigt fika.

66%

av företagen använder Skatteverkets e-tjänster.
I en nyligen genomförd undersökning svarade 66 procent av
de tillfrågade företagen att de
använder Skatteverkets e-tjänster.
Större företag använder e-tjänsterna
i högre utsträckning än övriga
företag. Framförallt använder man
e-tjänsterna Skattekonto och
Skattedeklaration.

79%

Sandra Magnusson
förstärker vår tekniska
programsupport. Hon
har tidigare arbetat
med driftfrågor och
inköp på Teleperformance i Ljusdal.

Bara 79 % av företagen har högt
förtroende för Skatteverkets sätt
att sköta sin uppgift. Det är ändå
en förbättring över tid, då motsvarande siffra för 2007 var
68 procent.

Två BL-lopp
i sommar
I juli hölls det första BL-loppet på cykel (MTB)
med 150 deltagare som avverkade 22 eller
67 km i tuff terräng i skogarna runt Näsviken.
Lill HegeBjörklund
Att ettans växel är så användbar blev en övervinnare av damklassen i
raskning för många, däribland för mig som
MTB 67 km
skriver detta…
Löpvarianten har vi arrangerat desto fler gånger och intresset för
löpning är fortfarande stort. Drygt 250 sprang de 4 eller 8 kilometrarna
den här gången.
Är du i närheten sommaren 2015 så passa på att delta i något av loppen
och upptäck de härliga omgivningarna.

Tio i Topp
10 mest köpta böckerna 2014
1. Starta & driva företag
2. Enskild firma
3. Bokföring
4. Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2
5. Bokföring och bokslut i enskild firma
6. Bostadsrätt
7. Eget aktiebolag
8. Driva företag som pensionär
9. Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K3
10. Skatteplanering i enskild firma

10 mest köpta eKurserna 2014
1. K2 i praktiken – nu är det dags!
2. Bokföring
3. K2 eller K3 – dags att välja
4. Pensionsplanering för företagare
5. Företagets ekonomi
6. Fåmansföretag
7. Lön I
8. Fällor och fel i praktiken – moms
9. Bostadsrättsföreningar
10. Nya bokföringsreglerna 2014

10 mest köpta e-böckerna 2014
1. Avdrag 2014
2. Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2
3. Bokföring
4. Skatteplanering i enskild firma
5. Bokföring och bokslut i enskild firma
6. Eget aktiebolag
7. Skatteplanering i aktiebolag
8. Enskild firma
9. Deklarationsteknik 2014
10. Byte från enskild firma till aktiebolag

10 mest nedladdade mallarna 2014
1. Gåvobrev, fastighet
2. Testamente
3. Faktura
4. Hyresavtal lägenhet
5. Samboavtal
6. Äktenskapsförord
7. Bodelning, sambor
8. Lönebesked
9. Köpebrev, fastighet
10. Företagsöverlåtelse

Företagen föredrar snigelpost
Skatteverket har frågat företagen hur man helst vill få information från myndigheten. Fler än hälften av företagen
uppger att de föredrar att få sin information per post. Skatteverket har alltså en bit kvar till sitt mål att ”medborgare
och företag tycker att e-vägen är den enklaste vägen”.
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Attefallshus och tillbyggnad
av takkupor utan bygglov
t paket
Förmånlig
våra
la
al
med
er!
onlinekurs

Stora
eKurspaketet
– säkra dina utbildningstimmar!
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 utbildningstimmar 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 nyhetsbaserade kurser – t ex Skattenyheter,
Momsnyheter och Deklarationsnyheter
– 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
kompetensutveckling.

För mer information eller beställning
av Stora eKurspaketet, kontakta
någon av våra säljare, salj@blinfo.se
eller 0650-54 14 00.
Pris per användare
1–2:
3–6:
7–14:

799:-/månad per person
599:-/månad per person
499:-/månad per person

15 eller fler: begär offert

50%
10

Som användare av Stora
eKurspaketet får du 50%
rabatt på våra ”live”-kurser
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För att förenkla regelverket
kring byggande har Riksdagen
nu, trots skarp kritik från
Lagrådet, fattat beslutet som
från 2 juli 2014 möjliggör flera
byggnationer på en fastighet
utan ansökan om bygglov.
ATTEFALLSHUS/
KOMPLEMENTBOSTADSHUS

En ny bostadsform, komplementbostadshus (populärt kallat Attefallshus) har införts. Sådana hus får vara högst 25 kvm
och får byggas utan bygglov. De får användas som permanentbostad (till skillnad
från friggebodar) men också som garage,
förråd eller gäststuga. I normalfallet ska
det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot
bestämmelserna i en detaljplan.
Arean – 25 kvm – kan delas upp i olika
delar, t ex 20 kvm bostad och 5 kvm förråd placerade på olika ställen på tomten.
Den högsta nockhöjden får vara 4 meter
när det gäller komplementbostadshus
(3 meter gäller för friggebod). Även om
bygglov inte krävs, ska en anmälan göras
till kommunens byggnadsnämnd.
Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked. Om
huset byggs närmare tomtgränsen än
4,5 meter krävs (precis som med friggebodarna) grannarnas godkännande.
FRIGGEBODEN LEVER VIDARE

Reglerna för friggebodar är oförändrade.
Det är således möjligt att bygga både
25 kvm komplementbostadshus + 15 kvm
friggebodar i anslutning till ett en- eller
tvåbostadshus.
BYGGA UT 15 KVM

En tillbyggnad på max 15 kvm får göras
på en- och tvåbostadshus utan krav på
bygglov. Grannars medgivande ska dock
krävas om tillbyggnaden görs närmare än
4,5 meter från tomtgränsen. En anmälan
till byggnadsnämnden måste göras, men i
normalfallet ska en tillbyggnad kunna
ske även om det strider mot gällande
detaljplan.

YTTERLIGARE EN BOSTAD

Bygglov krävs inte för att inreda ytterligare
en bostad i ett enbostadshus (t ex i källaren). En anmälan till byggnadsnämnden
måste dock göras, men i normalfallet ska
en sådan åtgärd kunna genomföras även
om det strider mot bestämmelserna i en
detaljplan.
TAKKUPOR UTAN BYGGLOV

Varken bygglov eller anmälan krävs för
att på en- eller tvåbostadshus göra högst
två takkupor som inte innebär ingrepp
i den bärande konstruktionen. Om man
redan har en takkupa, får man alltså
bygga ytterligare en utan bygglov.
FORTSATT KRAV PÅ BYGGLOV OCH
STRANDSKYDD

Krav på bygglov gäller fortfarande vid
följande situationer:
• Om kommunen i detaljplan kräver
bygglov för ett område som utgör en
värdefull miljö.
• Om byggnaden är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
ingår i ett sådant område.
• Om tillbyggnaden ska göras inom eller
i anslutning till en flygplats eller ett
övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
Regler om strandskydd gäller även för de
åtgärder som omfattas av de nya reglerna.
Strandskyddsdispens krävs alltså även
fortsättningsvis. 

Högre momslyft vid
representation tack vare Porsche!
I september 2013 kom en uppmärksammad kammarrättsdom (den så kallade
Porsche-domen) som visade att de svenska momsreglerna som begränsar rätten
till momslyft vid representation under lång tid delvis varit felaktiga.

Nya ställningstaganden från SKV

Sent omsider kom Skatteverket i juni 2014 med tre nya ställningstaganden som visar hur mycket moms som får lyftas vid
måltidsrepresentation och vid demonstrationer och visningar.
Den gamla schablonen på 14 kr vid måltidsrepresentation där
alkohol ingår är borttagen och ersatt med ett par nya schabloner
och ett flertal nya alternativa beräkningsmodeller.
Rörigt har det blivit, men mycket mer moms att lyfta!
Grundregeln:

Momslyft utifrån den avdragsgilla kostnaden. T ex beräknat på
180 kr för kultur/idrott eller representationsgåvor. Eller om t ex
en måltid kostar 150 kr per person så beräknas momslyftet utifrån denna kostnad (se nedan om de alternativa metoderna vid
högre kostnader). Från 2012 gäller dock momssatsen 12% på
restaurangtjänster men 25% moms på alkohol (starköl, vin, sprit
osv) vilket kan göra det administrativt kostsamt att beräkna
momsen korrekt utifrån faktisk kostnad. Därför har SKV fastställt schabloner som alternativ (se nedan).
För momsfria företag blir det dock ingen ändring trots Porschedomen; 14-kronorsschablon för extra avdrag gäller vid måltid med
alkohol (10,80 kr vid alkoholfri måltid) eftersom detta rör ett
inkomstskattemässigt avdrag och alltså inte något momslyft.

Alternativ 1995 intern representation: Måltidskostnad inkl
starköl (både mat och starköl måste ingå) på minst 200 kr/person;
schablon 31 kr/person.
Alternativ 1996: Måltidskostnad inkl eventuell vin/sprit på
minst 180 kr/person; schablon 28 kr/person (om den debiterade
momsen är minst 28 kr/person).
En sammansatt tjänst (t ex krogshow inkl måltid) med
25% moms, ger momslyft med högst 75 kr/person (extern representation) respektive 50 kr/person (intern representation).
Sammanfattning schabloner för momslyft
Extern måltidsrepresentation
Belopp exkl moms/person, minst

Schablonmoms*

180 kr – med starköl, vin el sprit

28 kr

300 kr – med starköl (ej vin/sprit)

46 kr

300 kr – utan alkohol

36 kr

300 kr – sammansatt tjänst

75 kr

Intern måltidsrepresentation
Belopp exkl moms/person, minst
180 kr – med starköl, vin el sprit

Schablonmoms*
28 kr

200 kr – med starköl (ej vin/sprit)

31 kr

200 kr – utan alkohol

24 kr

200 kr – sammansatt tjänst

50 kr

*Moms får dock aldrig lyftas med högre belopp än debiterad ingående moms.

Annan representation – inte möjligt med högre
momslyft
Demonstrationer och visningar:

Nivåerna för 1995 (300 kr/person inkl starköl) eller 1996 (60 kr/
person inkl vin/sprit) får användas. Enligt dagens regler gäller
faktiskt också 60 kr/person inkl vin/sprit. Endast enklare förtär
ing får dras av, t ex kaffe, bulle, godis eller smörgås – plus olika
drycker beroende på vilken årsregel man använder.
Måltider:

Nivåerna för 1995 (300 kr/person inkl starköl) eller 1996
(180 kr/person inkl vin/sprit) får användas istället för dagens
90 kr/person inkl vin/sprit.
Huvudmetod: Proportionering utifrån faktiska kostnader, dvs
andel av totalkostnad (alkohol resp alkoholfritt) och utifrån valt
årsalternativ.
Alternativ 1995 extern representation: Måltidskostnad inkl
starköl (både mat och starköl måste ingå) på minst 300 kr/person; schablon 46 kr/person.

För annan representation, t ex golf, teater eller kringkostnader
vid personalfest, blir det ingen förändring utan den avdragsram
som gäller enligt SKV (180 kr/person och tillfälle) gäller även
fortsättningsvis. Dessa aktiviteter fanns inte med i eller definierades inte på samma sätt i de rekommendationer SKV lämnade
1995 och 1996 och därför öppnas ingen möjlighet till högre
momslyft i dessa fall.
Hur hantera momsen framöver?

Det blir en intressant fråga att få till rutiner för att utnyttja
möjligheten till högre momslyft framåt i tiden. För många småföretagare kommer nog detta att kännas övermäktigt och förmodligen kommer många att fortsätta utgå ifrån de avdragsgilla
beloppen eller från den (numera egentligen avskaffade)
14-kronorsschablonen vid måltidsrepresentation. g
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Frågor

& svar

Periodisk
sammanställning

Omyndig styrelse
ledamot i aktiebolag?
Kan en person under 18 år vara styrelse
ledamot i ett aktiebolag? Vilka hinder
finns annars för styrelseledamöter?

Svar:
Ja, den periodiska sammanställningen kan
inte lämnas årsvis, utan det är alltid månadseller kvartalsredovisning som gäller för den.

Svar:
Nej, för att kunna bli styrelseleda
mot i ett aktiebolag måste
man ha fyllt 18 år. Det går
inte heller att bli styrelsele
damot om man är försatt i
konkurs, har näringsförbud,
eller har förvaltare (enligt för
äldrabalken 11 kap 7 §).

Förmåner och
pensionsavdrag?

Periodisering av
småbelopp – K2

Får skattepliktiga förmåner (t ex bilförmån)
ingå i underlaget då man räknar ut maximal pensionsavsättning (35% av utbetald
bruttolön)?

Finns det någon gräns för när man inte
behöver periodisera mindre belopp när
man tillämpar BFN:s allmänna råd K2 för
mindre aktiebolag?

Svar:
Skattepliktiga förmåner är pensionsgrundande
och ingår därför i underlaget för maximal
pensionsavsättning.

Skogsavdrag olika
fastigheter

Svar:
Ja, upplupna intäkter/kostnader och förut
betalda intäkter/kostnader behöver inte
periodiseras om beloppen var för sig under
stiger 5 000 kr. Observera dock att man inte
får dela upp t ex faktureringen vid en varu
leverans på flera fakturor i avsikt att komma
under 5 000-kronorsgränsen.

Går det bra att utnyttja skogsavdrag om
det finns utrymme på en fastighet men
avverkningen görs på en annan fastighet?
Det gäller upplåtelse av avverkningsrätt.

Omvandla månadslön
till timlön

Ska den periodiska sammanställningen
lämnas in varje månad/kvartal även för
de företag som har årsmoms?

Svar:
Ja, det spelar ingen roll om avverkningen
görs på en annan fastighet än den där det
finns utrymme för skogsavdrag. De avdrags
grundande skogsintäkterna är summan av
beskattningsårets skogsintäkter på grund av
upplåtelser av avverkningsrätter (60% av
summan vid avyttring eller uttag av skogs
produkter), oavsett vilken av den skattskyldi
ges fastigheter skogsintäkten hör till. Försäk
ringsersättning för skog och skogsprodukter
räknas också som skogsintäkt.

Skatteavdrag juridisk
person
Vi har gjort skatteavdrag vid betalningen
av en faktura till ett aktiebolag eftersom
detta bolag saknade godkännande för
F-skatt. Hur ska detta redovisas i skattedeklarationen?
Svar:
Avdraget ska redovisas i ruta 82 på arbets
givardeklarationen.

12
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En av våra anställda ska få timlön istället
för månadslön. Hur ska vi göra omräkningen av lönen?
Svar:
Om ni är anslutna till ett kollektivavtal eller
hängavtal måste ni kontrollera om avtalet
innehåller några speciella omräkningsregler.
I så fall måste dessa användas. I annat fall
går denna formel att använda
(om veckoarbetstiden är 40 timmar):
(månadslön x 12) / (52 x 40)

Förmåner och
pensionsavdrag?
Får skattepliktiga förmåner (t ex bilförmån) ingå i underlaget då man räknar ut
maximal pensionsavsättning (35% av
utbetald bruttolön)?
Svar:
Ja, skattepliktiga förmåner är pensionsgrun
dande och ingår därför i underlaget för maxi
mal pensionsavsättning.

Vad ska
milersättningen
täcka?
Ska de skattefria 18,50 kronorna per
mil täcka alla kostnader man har om
man använder sin privata bil i tjänsten? Eller kan man ta ut ytterligare
ersättning för t ex reparationer?
Svar:
Den ersättning som du kan få skattefritt
när du använt egen bil vid resor i tjänsten
omfattar alla kostnader förutom:
•
•
•
•
•

parkeringsavgifter
broavgifter
färjeavgifter
tunnelavgifter samt
trängselskatt.

Dessa kostnader kan arbetsgivaren ersätta
utöver den skattefria milersättningen om
de uppkommit vid tjänsteresorna.
Får du dessutom ersättning för t ex repa
rationer räknas ersättningen som lön som
du måste betala skatt på och som bolaget
måste betala sociala avgifter på. Det spelar
ingen roll om reparationen beror på en
skada som inträffat under en tjänsteresa.
Ersättningen är ändå skattepliktig.

Pensionsavdrag vid
brutet år
Högsta pensionsavsättning i ett aktie
bolag är ju 35% av lönen (högst 10 prisbasbelopp). Vilka löner utgår man ifrån
om bolaget har brutet räkenskapsår –
kalenderårets löner eller räkenskaps
årets? Vilket års prisbasbelopp används
vid brutet år?
Svar:
Man utgår från utbetalda löner under före
tagets beskattningsår, dvs det brutna räken
skapsåret om det är aktuellt. Det prisbas
belopp som ska användas är det som gäller
då beskattningsåret går ut (dvs 2014 års pris
basbelopp om räkenskapsåret går ut t ex
2014-08-31).

Kursöversikt 2014–2015
Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta vilken kurs som passar dig bäst.

tel: 0650-54 14 00 www.blinfo.se

Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR
Redovisning

Ort

Bokföring I

Stockholm 17 red.

Bokföring II

Stockholm 12 red.

Bokslut & årsredovisning I

Stockholm 17 red.

Bokslut & årsredovisning II

Stockholm 12 red.

Fällor och fel i praktiken
– Redovisning

Stockholm 6 red.

Fällor och fel i praktiken
– Redovisning
K2 i praktiken – nu är det dags!

Malmö

Utb.tim.

Okt Nov Dec

Feb

4
14

Mar
18

10
11

10
2

24

15

6 red.

22

Stockholm 6 red.

14

K3 i praktiken

Stockholm 6 red.

9

Skatt och deklaration

Ort

Utb.tim.

Jan

5

2
16

Okt Nov Dec

Jan

Feb

Mar

eKurser
Redovisning

Utb.tim.

Bokföring – grundläggande
bokföringskurs

eKurs

6 red.

Bokslut & årsredovisning
Intäktsredovisning enligt
K-regelverken
K2 eller K3? – dags att välja

eKurs

10 red.

eKurs

3 red.

eKurs

3 red.

K2 i praktiken – nu är det dags!

eKurs

6 red.

K3, mindre företag

eKurs

5 red.

Nya bokföringsreglerna

eKurs

2 red.

Redovisningsnyheter

eKurs

3 red.

Skatt och deklaration

Utb.tim.

Deklaration – Aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt

11

Deklaration – Aktiebolag

eKurs

Deklaration – Enskild firma

Stockholm 6 skatt

10

Deklaration – Enskild firma

eKurs

3 skatt

Deklarationsnyheter 2015

Stockholm 3 skatt

18

Deklarationsnyheter

eKurs

3 skatt

Deklarera på K10

Stockholm 3 skatt

18

Deklarera på K10

eKurs

2 skatt

Fåmansföretag

eKurs

4 skatt
3 skatt

Fåmansföretag – nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt

27

3 skatt

Fällor och fel i praktiken – Skatt

Stockholm 6 skatt

16

Fällor och fel i praktiken – Moms

eKurs

Fällor och fel i praktiken – Skatt

Malmö

6 skatt

23

Fällor och fel i praktiken – Skatt

eKurs

3 skatt

Järvsöweekend

Järvsö

18 tim

Moms i praktiken

eKurs

4 skatt

Moms i praktiken

Stockholm 6 skatt

Momsnyheter

eKurs

3 skatt

Momsnyheter 2015

Stockholm 3 skatt

Pensionsplanering för företagare

eKurs

3 skatt

Pensionsplanering för företagare

Stockholm 3 skatt

Skatteförfarandet i praktiken

eKurs

2 skatt

Skatt 2015

Gävle

3 skatt

16

Skattenyheter

eKurs

3 skatt

Skatt 2015

Stockholm 3 skatt

17

Skatteplanering i aktiebolag

eKurs

4 skatt

Skatt 2015

Falun

3 skatt

15

Skatteplanering i enskild firma

eKurs

2 skatt

Skatt 2015

Malmö

3 skatt

20

Utlandsmoms – grunderna

eKurs

Skatt 2015

Göteborg

3 skatt

21

Personal

Skatt 2015

Uppsala

3 skatt

22

Förmåner

eKurs

2 skatt

Skatt 2015

Örebro

3 skatt

28

Lön I

eKurs

4 övrigt

Skatteplanering i enskild firma

Stockholm 3 skatt

26

Löneväxling

eKurs

2 övrigt

Skatteplanering i fåmansföretag

Stockholm 3 skatt

27

Representation

eKurs

2 skatt

Stora Skattedagen 2015

Malmö

5 skatt

24

Semester

eKurs

6 övrigt

Stora Skattedagen 2015

Göteborg

5 skatt

25

Personalnyheter

eKurs

3 övrigt

Stora Skattedagen 2015

Stockholm 5 skatt

26

Traktamente

eKurs

3 skatt

Personal

Ort

Förmåner & representation

Stockholm 3 skatt

Lön I

Stockholm 12 övrigt

Lön II

Stockholm 12 övrigt

Semester

Stockholm 6 övrigt

Övrigt

Ort

Bostadsrättsföreningar

Stockholm 3 övrigt

1

Ekonomi för bostadsrättsföreningar

Stockholm 3 red.

1

Utb.tim.

Utb.tim.

29–31

12–14

1
15

26

Okt Nov Dec

19,26,27

Jan

Feb

Mar

17
16
4
Okt Nov Dec

Övrigt

Utb.tim.

Bostadsrättsföreningar

6

Jan

Feb

Mar

3 skatt
Utb.tim.

eKurs

Byte från enskild firma till aktiebolag eKurs

3 övrigt
3 skatt

Enskild firma eller aktiebolag

eKurs

3 skatt

Samfälligheter

eKurs

2 övrigt

Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR
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Tips & råd från programsupporten
BL

A D M I N I S T R AT I O N

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

Använder du inte våra program ännu men är nyfiken på att veta mer om dem? Under hösten finns flera tillfällen
då du har möjlighet att träffa oss på supporten och få en visning av samtliga våra program. Vi ställer ut på mässor
och arrangerar användarträffar. Och naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss för en personlig visning
närhelst det passar dig. Vi ses i höst!

Grundlig behandlingshistorik
En välkommen nyhet i programmet är den
detaljerade behandlingshistorik som listar
samtliga aktiviteter som skett i programmet. Mycket bra att ha i de fall man behöver återge ett visst händelseförlopp, t ex att
en faktura tagits bort ur reskontran utan att
bokföringen justerats, med följden att en
differens uppstått.
Den nya behandlingshistoriken läggs till i
en programversion i slutet av september.

Hitta en byrå som använder BLA
Med vår nya Byråpartner-tjänst kan du företagare som söker en redovisningsbyrå,
snabbt hitta och kontakta en byrå som kör
BL Administration. Med våra molnprogram
kan du som företagare koppla din fakturering, lönehantering mm till en byråpartner
som sköter din bokföring. Byrån får automatiskt in uppgifterna i sitt system. Det
innebär att du och din byråpartner kan fördela arbetet mellan er.

Kom igång med BLA via filmer på
YouTube
Nu kan du som är helt ny på BL Administration få hjälp att komma igång med installation med mera, via korta instruktionsfilmer
på vår YouTube-kanal: www.youtube.com/
BjornLundenInfo

Effektivare supportkö när du hör av
dig till oss

BL Lön

En stor nyhet för oss som arbetar i programsupport och kundtjänst, och som är till fördel för dig som kund, är att vi bytt till en
mer avancerad växel. Oavsett om du ringer
eller e-postar till oss, hamnar nu ditt ärende
i strikt turordning. Vill du inte vänta i kö kan
du lämna ditt nummer så ringer vi upp dig i
samma turordning som om du hade väntat
i telefonkön.
Vi i supporten har också skapat en kompetensprofil, vilket gör att du sannolikt
hamnar hos ”rätt” person direkt.

I löneregistreringsfönstret finns en rad med
flikar, strax under registreringsraderna, där
du hittar snabb information kring den
registrerade lönen och aktuella saldon för
den anställde, t ex ackumulatorer och
semesterdagar. Praktiskt och bra och du
slipper öppna anställdakortet för att leta
efter informationen.

suppOrten tippsar

BL Bokföring
Snabba upp din bokföring
Det finns flera sätt du kan snabba upp verifikationsregistreringen på. Ett är att skriva
in kontonamnet istället för kontonumret.
Om du t ex vet att kontot heter ”Fackföreningsavgifter” men inte vet att det är kontonummer 2794 kan du skriva in ”Fack…”
i rutan där du normalt skriver in kontosiffrorna och trycka Enter så kommer kontot
upp automatiskt.

BL Fakturering
När sätts fakturanummer?
Webbinarium & webbkurser
Under hösten kommer du att kunna lära
dig mer om BL Administration både med
hjälp av webbkurser och direktsända webbinarier. På så sätt kan du gå en kurs direkt
vid din dator – snabbt och effektivt!
Vi återkommer under hösten med datum
och ytterligare information.

Praktiska flikar visar summering och
saldon

Vill du att fakturanummer ska bestämmas
först när fakturan skrivs ut och skickas till
din kund? I så fall ska du ställa in detta i
Fakturaregistreringen, knappen Mer och
Inställningar. Här är det på förhand inställt
att fakturanummer ska sättas redan om du
väljer att förhandsgranska din faktura. Tar
du bort bocken sätts istället fakturanummer först när du skriver ut fakturan.

BL Leverantör
Hur har diffen uppstått?
Ett vanligt avstämningsproblem är att
reskontran diffar mot bokföringen, dvs det
är mindre pengar bokfört eller tvärtom. Ett
bra sätt att stämma av detta är att skriva ut
en Reskontralista och se till att bocka för
”Visa avstämning mot bokföringen”.
Rapporten jämför då saldot i reskontran
mot saldot i bokföringen och visar om det
finns en eventuell differens. Om det är mer
pengar i bokföringen har du sannolikt
raderat en faktura i reskontran men glömt
att justerat bokföringen. Om det är mer
pengar i reskontran, ligger en eller flera
fakturor där som ännu inte blivit bokförda.

Programutbildningar 2014
BL Bokföring
BL Fakturering/Leverantör

19 nov

BL Lön

21 nov

BL Bokslut
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20 nov

21 okt, 18 nov

BL

BOKSLUT

support@blbokslut.se | 0650-54 14 05 |
facebook.com/blbokslut | online.blbokslut.se

BL

S K AT T

support@blskatt.se | 0650-54 14 04 |
facebook.com/blskatt | online.blskatt.se

Årsredovisning och övriga dokument

Delade dokument

Nu har vi samlat allt som hör till årsredovisningen och övriga dokument på samma arbetsyta. På så vis får du lätt en översikt över vad
årsredovisningen ska innehålla och vilka övriga dokument som det
kan vara aktuellt att upprätta för företaget, t ex fastställelseintyg
och årsstämmoprotokoll. Allt sorterat under olika flikar. För att aktivera de övriga dokumenten (t ex årsstämmoprotokoll) sätter du en
bock i rutan Infoga i respektive dokuments funktionspanel.
Företagets notupplysningar kommer du enkelt åt att redigera
genom att klicka på länkarna till vänster.

Från och med BL Skatt Besk 2014 har vi ett nytt installationsprogram. I samband med det har vi flyttat sökvägarna till dokumenten
till Delade dokument istället för Mina dokument. Vi har även kortat
ner sökvägen något. Ny förvald sökväg är Delade dokument\
BL Skatt Besk 2014 Dokument. En av fördelarna med detta är att det
inte blir några problem med sökvägar för administratören vid
installation av programmet. Programmet installeras nu förvalt
under C:\Program(x86)\BL\BL Skatt Besk 2014.

Ny beräkningsbilaga BSLUT
Beräkningsbilagan BSLUT håller reda på outnyttjat underskott från
nedlagd enskild verksamhet. Bilagan hjälper dig att hålla reda på
hur du fördelar ditt avdrag under de tre år du har rätt att utnyttja
ditt slutliga underskott. Värdet för innevarande beskattningsår förs
automatiskt över till kod 8.4.

Filmade guider
Redigera balans- och resultaträkning
För att redigera texter eller justera konton i företagets resultat- och
balansräkning klickar du på ribbonknappen Redigera mall under
menyn Årsredovisningen.
Under denna funktion kan du även byta avsnittsindelningsmall
till en mall som du själv har skapat i en annan kundfil eller till
basmallen. Du kan välja att byta mall separat för den del av balansräkningen som avser ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

Skapa noter och redovisningsprinciper
Något som kan underlätta arbetet med årsredovisningen är att programmet kan skapa ett förslag på notupplysningar som ska lämnas
till företagets årsredovisning.
Upprättar företaget en årsredovisning enligt K2 kan programmet
även skapa ett förslag på redovisningsprinciper. Noter och redovisningsprinciper skapas utifrån vilka konton enligt BAS-kontoplanen
som används i företagets redovisning. Funktionen når du genom
att klicka på ribbonknappen Skapa under menyn Årsredovisningen.

BL

För att underlätta för dig att få hjälp på andra sätt än via vår support
har vi nu lagt upp några nya filmade guider under menyn Hjälp. Här
kan du hitta guider över flera av de vanligaste funktionerna i programmet. Några exempel:
– Export SRU/Filöverföring
– Så här fungerar nya arkivmenyn
– INK2S – Schablonintäkt
– Blankett K10 – Grunddata
– Så här fungerar funktionsknapparna
– Så här importerar du en blankett från en annan deklaration
– Hur du öppnar en deklaration från föregående år
– Olika sätt att skriva ut deklarationen

Beräkningsbilaga för årsmoms
Vi har valt att konvertera över beräkningsbilagan för årsmoms från
föregående år. Den heter MOMSD och finns under menyn Beräk
ningsbilagor. Observera dock att den endast är en beräkningsbilaga
– du måste fylla i originalblanketten eller lämna in via e-tjänsten för
momsdeklaration. Årsmomsbilagan går inte att exportera via SRU
eller som elektronisk skattedeklaration.

EKONOMI

support@blekonomi.se | 0650-54 14 08 |
facebook.com/blekonomi | www.blekonomi.se
Fråga suppOrten-Knapp
Nu finns ett supportforum för BL Ekonomi där du dygnet runt kan
hitta frågor och svar som rör programmet. Vi på supporten svarar
dagtid men har du tur hittar du svar enbart genom att söka bland
redan ställda frågor.
Du når supportforumet direkt i programmet via den orange
knappen uppe i menyfältet eller via adressen: support.blekonomi.se

Bestäm själV hur stOrt prOgram du Vill ha
Du kan när som helst ändra vilka programmoduler som ska ingå
i ditt BL Ekonomi. Detta gör du under menyn Övrigt – Inställningar,
fliken Innehåll, knappen Ändra innehåll.
Förutom Bokföring och Fakturering kan du välja till Utökad support
och ROT/RUT.
Med utökad support får du svar på frågor du har i samband med att
du använder BL eBokföring och BL eFakturering, t ex konteringsfrågor, momsupplägg, faktureringsregler, med mera.
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BOKSIDOR
För dig som hanterar
löner och personal

NY BOK!

BETALNINGAR handlar om ditt
företags in- och utbetalningar. Alla
affärer vi gör med varor, tjänster,
kapital och arbetskraft förutsätter
att den ena parten betalar, och att
den andra får betalt.
Det är en handbok som ska
underlätta för dig att hitta rätt lösningar, som passar just din verksamhet. Det ska vara enkelt för dig
att ta betalt. Det ska vara enkelt och
säkert för dina kunder att betala,
och på motsvarande sätt för dig att
hantera dina utbetalningar.
Det finns en mängd betalningslösningar på marknaden och regler
för hur de fungerar. Boken ger dig
vägledning när du ska välja rätt
tjänster och rätt leverantörer av
betalningstjänster.
Ur innehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbudet av bankkonton
Företagets likviditetshantering
Kundernas inbetalningar
Kreditupplysningar
Kravhantering
Organisation och system för
betalningar
Fakturahantering
Utlandsbetalningar
Utbetalningar
Val av betaltjänstleverantörer
Autogiro
Återkommande betalningar
Internetbank
Mobilbank
Swish
Valutarisker

396 kr + moms
g

16

1 uppl •sep 2014 • 120 sid

| September 2014

FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas
enligt ett schablonvärde, medan vissa är
helt skattefria. Boken ger många praktiska tips.
Förmånsbeskattningen beskrivs både
ur företagets och ur den anställdes synvinkel.

NY UPPLAGA!

NY UPPLAGA!

Ur innehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetskläder
Bilförmån
Bostadsförmån
Dispositionsrätt
Drivmedelsförmån
Fika och andra förfriskningar
Företagets avdragsrätt
Försäkringar
Glasögon
Gåvor till anställda
Hushållstjänster
Hyresersättningar
Hälso - och sjukvård
Kostförmån
Läkemedel
Motion och frisk vård
Personalfester och intern representation
Rehabilitering
Resor
Skattefritt och schablonbeskattat och fullbeskattat
Telefon
Tidskrifter, arbetsredskap
Traktamenten
Utbildning.

396 kr + moms
g

11 uppl • okt 2014 • 348 sid

SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en
handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro.
Semesterdelen innehåller praktiska
exempel på beräkningar av semesterlön,
semesterersättning, betalda och obetalda
semesterdagar, sparad semester, mm.
Sjukfrånvarodelen visar bland annat hur
du beräknar sjuklön för anställda med
olika anställningsvillkor, till exempel timlön, månadslön eller resultatbaserad lön.
Ur innehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semestersättning
Semestertillägg
Beräkningar och formler
Intjänandeår och semesterår
Obetald och betald semester
Sjuklöneberäkning
Rätt till sjuklön
Karensdag
Sjuklönegaranti

396 kr + moms
g

2 uppl • nov 2014 • 236 sid

Få koll på skatten
vid representation
REPRESENTATION är en praktiskt
inriktad skattehandbok för företag
och anställda. Boken handlar om de
många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation.
I boken besvarar vi många intressanta och svårbedömda frågor om
representation. Du får många praktiska
råd och tips.

NY UPPLAGA!

396 kr + moms
g

7 uppl • okt 2014 • 272 sid

BOKSIDOR

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 affärshändelser.
Boken bygger på baskontoplanen och
är uppdaterad med nya bokföringsregler
och de senaste skattereglerna.
BOKFÖRING är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt löpande redovisning. Du hittar snabbt hur du ska bokföra alla typer av affärshändelser.
Boken är en klassiker bland alla som
bokför och har så här långt hjälpt fler än
90 000 företag med kontering av olika
affärshändelser.

handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild firma. Boken hjälper dig
både att löpande bokföra alla affärshändelser 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

396 kr + moms

g

18 uppl • feb 2014 • 466 sid

NY UPPLAGA!
BOKFÖRING & BOKSLUT
I ENSKILD FIRMA är en komplett

g

5 uppl • jan 2014 • 379 sid

BUDGET är en praktisk handbok
där du steg för steg och konto för
konto ser hur du upprättar en budget. Du får en utförlig genomgång
av hur du gör en resultatbudget, en
likviditetsbudget och en balansbudget.
Utan en bra budget är det svårt
att ha kontroll över företagets ekonomi. Med en genomtänkt budget
blir det enklare att förebygga
svackor i likviditeten och undvika
förlustprojekt.

296 kr + moms

Skattenyheter och
avdragstips inför
NY
2015
SKATTENYHETER 2015 beskriver de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret
2015 och framåt. Och vilka förändringar i skattereglerna kommer höstens val att medföra?

g

UPPLAGA!

8 uppl • okt 2014 •128 sid

NY UPPLAGA!

• Nya förslag på skatteområdet
• Förslag om nya utdelningsregler
i fåmansföretag
• Nya deklarationsdatum
• Kassaregister för torg- och marknadshandel
• 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 2015

AVDRAG 2015 är ett perfekt
avdragslexikon inför deklarationen –
både för företag och privatpersoner.
Här hittar du alla upptänkliga deklarationsavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med
många praktiska exempel och tips.
Vi går igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt
i deklarationen. Vi behandlar de tre
inkomstslagen näringsverksamhet,
tjänst och kapital i separata avdelningar i boken.
Efter valet kan vi förvänta oss att
det händer mycket på skatteområdet.
Vi beskriver naturligtvis alla de föreslagna ändringarna.
Totalt innehåller Avdrag 2015 fler
än 750 sökord!

handbok som både beskriver fördelarna och nackdelarna med aktiebolag kontra enskild firma och visar
hur det går till att byta från enskild
firma till aktiebolag.
Boken vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som
konsult mot enskilda firmor.

296 kr + moms

296 kr + moms

396 kr + moms

Ur innehållet:

g

nov 2014 • 171 sid

g

nov 2014 • 326 sid

NY UPPLAGA!

BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA
TILL AKTIEBOLAG är en praktisk

g

3 uppl • jun 2014 • 156 sid
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BOKSIDOR

Allt du behöver veta om de nya
K2- och K3-reglerna!
– kompletta handböcker för aktiebolagets
bokslut
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING
I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en

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
informationen och materialet är länkat 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

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 årsredovisningen samt hur du ska kontera olika
bokslutshändelser.

Ur innehållet:

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 värderar de olika posterna i årsredovisningen
samt hur de olika bokslutshändelserna
ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska
exempel.

Maskiner och inventarier
Byggnader, mark och markanläggning
Avskrivningar
Nedskrivningar och uppskrivningar
Finansiella tillgångar
Periodiseringar
Obeskattade reserver
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Avsättningar
Uppställningsform för årsredovisningen
Tilläggsupplysningar
Förvaltningsberättelse

Vill du läsa mer om våra
böcker och produkter!
Scanna in koden så kan du
ladda ner höstens
kataloger.

496 kr + moms
g

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 uppl • jan 2014 • 383 sid

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

K2 eller K3? Vad är bäst?
K2 ELLER K3 I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR handlar om valet av regelverk för

Aktiebolag
– för dig som äger eller sköter ekonomin
och redovisningen i ett aktiebolag
g 11 böcker, 129 kr + moms/mån

årsredovisningen. Bostadsrättsföreningens styrelse
måste ta ställning till hur nästa års årsredovising ska
göras. Den här boken ger ett bra stöd inför beslutet.
Varken K2 eller K3 är speciellt anpassade för
bostadsrättsföreningar. Björn Lundén, som har skrivit ett flertal bostadsrättsböcker, går igenom fördelar och nackdelar med de båda regelverken.

Bostadsrätt
– heltäckande om skatt, redovisning,
revision och bostadsrättsjuridik
g 4 böcker, 99 kr + moms/mån
Redovisning
– den bredaste och djupaste redovisningsinformationen på marknaden
g 11 böcker, 129 kr + moms/mån

NY UPPLAGA!

296 kr + moms
g
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2 uppl • okt 2014 • 113 sid

FLER NYA BÖCKER…

FISSIONER
är en vägledande bok för
revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som
behöver veta hur fissioner
(delning av aktiebolag)
genomförs korrekt.

PENSIONSPLANERING
FÖR FÖRETAGARE
en handbok om hur du på
bästa sätt planerar inför
livet som pensionär.

396 kr + moms

1 uppl, jun 2014, 169 sid

MARKNADSFÖR DIG
SJÄLV är en handfast bok
i marknadsföring för dig
som säljer din kompetens
som frilansare eller som
anställd.

296 kr + moms

1 uppl, apr 2014, 190 sid

496 kr + moms

1 uppl, april 2014, 200 sid

FLER NYA UPPLAGOR…

INKÖPSTEKNIK är en
praktiskt inriktad handbok
för dig som arbetar med inköp. Oavsett om du jobbar i
ett stort eller litet företag är
boken en hjälp att utveckla
och förbättra dina inköpsrutiner.

AVTAL visar hur du utformar 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.

FUSIONER är en handbok
för revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som
behöver veta hur fusioner
genomförs korrekt.
8 uppl, jun 2014, 308 sid

296 kr + moms

396 kr + moms

4 uppl, juli 2014, 217 sid

496 kr + moms

5 uppl, jun 2014, 161 sid

Läser du hellre e-böcker?
Du vet väl att du kan köpa de ﬂesta av våra
böcker som e-bok? Vi har även prisvärda
e-bokpaket på teman som ekonomi, redovisning, personal, bostadsrätt och aktiebolag.
Beställ på www.blinfo.se

GOD MAN & FÖRVALTARE
– en praktisk vägledning –
vänder sig till dig som är
eller funderar på att bli god
man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god
man och förvaltare.

296 kr + moms

3 uppl, aug 2014, 170 sid

Anställda
g 18 uppl, jan 14, 382 sid, 496 kr
Att avsluta en anställning
g 2 uppl, nov 09, 270 sid, 396 kr
Bokslutsanalys
g 5 uppl, maj 13, 216 sid, 396 kr
Bostadsrätt
g 15 uppl, mar 13, 400 sid, 396 kr
Bouppteckning & arvsskifte
g 7 uppl, mar 12, 192 sid, 396 kr
Byte från handelsbolag till aktiebolag
g 1 uppl, april 11, 203 sid, 396 kr
Driva företag som pensionär
g 2 uppl, apr 13, 167 sid, 396 kr
Eget aktiebolag
g 2 uppl, jan 14, 203 sid, 396 kr
Ekonomiska föreningar
g 12 uppl, mars 12, 277 sid, 396 kr
Fastighetsbeskattning
g 7 uppl, jan 13, 376 sid, 396 kr
Fastighetsjuridik
g 4 uppl, mars 13, 328 sid, 396 kr
Fåmansföretag
g 10 uppl, jan 14, 414 sid, 496 kr
Fällor & fel i praktiken – redovisning
g 1 uppl, sep 13, 143 sid, 396 kr
Fällor & fel i praktiken – skatt och moms
g 1 uppl, sep 13, 458 sid, 496 kr
Företagsjuridisk uppslagsbok
g 5 uppl, sept 11, 304 sid, 496 kr
Företagskalkyler
g 2 uppl, apr 12, 340 sid, 396 kr
Handelsbolag
g 20 uppl, jan 13, 325 sid, 396 kr
Kompanjoner
g 3 uppl, okt 10, 302 sid, 396 kr
Lanbrukarboken
g 12 uppl, jan 13, 344 sid, 396 kr
Lönehandboken
g 9 uppl, jan 14, 381 sid, 496 kr
Moms
g 14 uppl, apr 13, 728 sid, 496 kr
Penningtvättslagen
g 1 uppl, nov 2013, 131 sid, 296 kr
Pensionsstiftelser
g 5 uppl, jan 14, 318 sid, 496 kr
Prissättning
g 3 uppl, feb 13, 134 sid, 396 kr
Redovisning i bostadsrättsföreningar
g 4 uppl, sep 13, 262 sid, 396 kr
Redovisning i Ideella föreningar
g 7 uppl, jan 11, 300 sid, 296 kr
Redovisning i lantbruk
g 3 uppl, sep 12, 327 sid, 396 kr
Revision i föreningar
g 6 uppl, okt 11, 128 sid, 296 kr
ROT & RUT
g 2 uppl, maj 11, 154 sid, 396 kr
Samfälligheter
g 6 uppl, sept 11, 199 sid, 396 kr
Skatteförfarandet
g 1 uppl, sep 13, 406 sid, 496 kr
Skatteplanering i aktiebolag
g 5 uppl, feb 14, 416 sid, 496 kr
Skatteplanering i enskild firma
g 1 uppl, sep 13, 131 sid, 296 kr
Skogsägarboken
g 1 uppl, sep 12, 268 sid, 396 kr
Styrelsearbete i aktiebolag
g 3 uppl, okt 12, 154 sid, 396 kr
Styrelsearbete i föreningar
g 3 uppl, nov 13, 118 sid, 296 kr
Testamentshandboken
g 7 uppl, mars 12, 175 sid, 296 kr
Utlandsmoms
g 3 uppl, feb 13, 258 sid, 396 kr
Vardagsjuridik
g 3 uppl, sep 11, 394 sid, 396 kr
VD-boken
g 2 uppl, sept 13, 251 sid, 496 kr
Working Capital Management
g 1 uppl, okt 13, 145 sid, 396 kr
Värdepapper
g 8 uppl, apr 10, 288 sid, 396 kr
Värdering av företag
g 3 uppl, nov 13, 147 sid, 396 kr
Ägarskifte i företag
g 2 uppl, aug 11, 196 sid, 396 kr

Basbelopp
Prisbasbelopp (pbb)
Förhöjt pbb
Inkomstbasbelopp

2013

2014

44 500 kr
45 400 kr
56 600 kr

44 400 kr
45 300 kr
56 900 kr

140430
140630
140831

2,04%
1,76%
1,34%

Statslåneräntan
130630
130831
131231

2,11%
2,37%
2,25%

2014-01-01–2014-06-30
2014-07-01–2014-12-31

Arbetsgivaravgifter1
Egenavgifter1, 2
Särskild löneskatt

Du hittar mer snabbfakta och information på
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank.

Oktober
13 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än
30 000 kr (bokslut 2014-07-31 och 2014-08-31)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september, momsdeklaration för augusti (mindre företag med månadsmoms).
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialavgifter
(alla företag)
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2014 (pappersblankett)
28 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2014 (elektronisk)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2014-08-31)

Referensränta

Socialavgifter

Kom-ihåg-datum

1,0%
1,0%

2013
31,42%
28,97%
24,26%

2014
31,42%
28,97%
24,26%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifterna
10,21%. Den del av avgifterna som överstiger 10,21% får sättas
ned med 75% för ungdomar under 26 år. Regional nedsättning ges i vissa kommuner med ytterligare 10 procentenheter.
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
Frukost, mellanmål och liknande
Styrelsemöte, enklare förtäring
Representationsgåvor
Teaterbiljetter och greenfee

90 kr
60 kr
60 kr
180 kr
180 kr

Belopp exklusive moms.

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

3 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2014-01-31, 2014-02-28,
2014-03-31 och 2014-04-30 (pappersblankett)
Inlämning av fastighetsdeklaration för småhus
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än
30 000 kr (bokslut 2014-05-31 och 2014-06-30)
12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2013-07-31 och 2013-08-31)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2014-0131, 2014-02-28, 2014-03-31, 2014-04-30 (pappersblankett )
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober, momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration för
juli–september (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag), skatter och socialavgifter (alla företag)
20 Periodisk sammanställning för oktober (pappersblankett)
25 Periodisk sammanställning för oktober (elektronisk)
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2014-09-30)

Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2014-04-30)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration
för april (större företag)

Kostförmån
42 kr
84 kr
210 kr

Traktamente
Helt maximibelopp
Efter tre månader
Efter två år
Halvt maximibelopp
Nattraktamente

Inbetalning av moms (större företag)

November

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

Bilersättning

Frukost
Lunch eller middag
Helt fri kost (minst tre måltider)

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

KundBLadet – nr 57, september 2014

Snabbfakta 2014

220 kr
154 kr
110 kr
110 kr
110 kr

Traktamentsreduceringar
Inrikes tjänsteresor maximibelopp, kr
Reducering för:
220
154
110
Frukost, lunch,
198
139
99
och middag
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 normalbelopp
på vår hemsida www.blinfo.se

Inbetalning av moms (större företag)

Uppdatera dig
på skatteområdet!
Skatt 2015

Stora Skattedagen

– skatteträfff med nyheter
efter valet

– heldag med nyheter efter
valet och fördjupningar

Skatt 2015 är ett perfekt tillfälle att bli uppdaterad på skatteområdet och att fräscha
upp kunskaperna inför deklarations- och
bokslutsarbetet.
Vi finns på plats i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Falun, Gävle, Uppsala och Örebro!

Stora Skattedagen är en förlängd skatteträff med fördjupning och genomgång av
väl valda specialområden.
Vi finns på plats i Stockholm, Göteborg
och Malmö!

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med
skatter och redovisning, t ex på redovisningseller revisionsbyrå eller med ekonomin på ett
företag, eller är intresserad företagare.

tel: 0650-54 14 00
www.blinfo.se

Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och
FAR.

Läs koden med din smartphone
så kan du läsa mer om våra kurser.

(4824)

Läs mer om våra böcker – beställ

Moms tillkommer på samtliga priser

Aktiebolag

496 kr

Lantbrukarboken

396 kr

Anställda

496 kr

Likvidation

496 kr

Att avsluta en anställning

396 kr

Lönehandboken

496 kr

Avdrag 2015

296 kr

Makar

296 kr

Avtal

396 kr

Mallar & dokument

596 kr

Betalningar

396 kr

Marknadsför dig själv

296 kr

Bokföring

396 kr

Marknadsföring

396 kr

Bokföring & bokslut i enskild firma

396 kr

Moms

496 kr

Bokslut och årsredovisning
i mindre aktiebolag – K2

496 kr

Penningtvättslagen

296 kr

Bokslut och årsredovisning
i mindre aktiebolag – K3

Pensionsplanering för företagare

396 kr

496 kr

Pensionsstiftelser

496 kr

Bokslutsanalys

396 kr

Personlig effektivitet

296 kr

Bostadsrätt

396 kr

Presentationsteknik

296 kr

Bouppteckning & arvskifte

396 kr

Projektarbete i företag

296 kr

Budget

296 kr

Prissättning

396 kr

Byte från enskild firma till aktiebolag

396 kr

Redovisning i bostadsrättsföreningar

396 kr

Byte från handelsbolag till aktiebolag

396 kr

Redovisning i ideella föreningar

296 kr

Driva företag som pensionär

396 kr

Redovisning i lantbruk

396 kr

Eget aktiebolag

396 kr

Representation

396 kr

Ekonomiska föreningar

396 kr

Revision i föreningar

296 kr

Enskild firma

396 kr

ROT & RUT

396 kr

Fastighetsbeskattning

396 kr

Samboboken

296 kr

Fastighetsjuridik

396 kr

Samfälligheter

396 kr

Fissioner

496 kr

Semester och sjukfrånvaro

396 kr

Fusioner

496 kr

Skatteförfarandet

496 kr

Fåmansföretag

496 kr

Skattenyheter 2015

296 kr

Fällor & fel – redovisning

396 kr

Skatteplanering i aktiebolag

496 kr

Fällor & fel – skatt & moms

496 kr

Skatteplanering i enskild firma

296 kr

Företagets ekonomi

396 kr

Skogsägarboken

396 kr

Företagsjuridisk uppslagsbok

496 kr

Starta & Driva Företag

296 kr

Företagskalkyler

396 kr

Styrelsearbete i aktiebolag

396 kr

Förhandlingsteknik

296 kr

Styrelsearbete i föreningar

296 kr

Förmåner

396 kr

Testamentshandboken

296 kr

Försäljningsteknik

296 kr

Traktamente

396 kr

God man & förvaltare

296 kr

Utlandsmoms

396 kr

Handelsbolag

396 kr

Vardagsjuridik

396 kr

Hästverksamhet

396 kr

VD-boken

496 kr

Ideella föreningar

296 kr

Working Capital Management

396 kr

Idrottsföreningar

296 kr

Värdepapper

396 kr

Inköpsteknik

296 kr

Värdering av företag

396 kr

K2 eller K3 i bostadsrättsföreningar

296 kr

Ägarskifte i företag

396 kr

Kompanjoner

396 kr

Fri frakt när du beställer två böcker eller fler!

Kulturarbetarboken

396 kr
September 2014
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