
Basbelopp 2014 2015
Prisbasbelopp (pbb) 44 400 kr 44 500 kr
Förhöjt pbb 45 300 kr 45 400 kr
Inkomstbasbelopp 56 900 kr 58 100 kr

Statslåneräntan 
131231 2,25% 140831 1,34%
140430 2,04% 141130 0,90%
140630 1,76% 141231 0,83%

Referensränta 
2014-07-01–2014-12-31 1,0%
2015-01-01–2015-06-30 0,0%

Socialavgifter 2014 2015
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%

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 (förslag finns dock 
om ändringar av socialavgifterna för ungdomar).  Regional 
nedsättning 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 
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

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 43 kr
Lunch eller middag 86 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 215 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

Mars
20 Periodisk sammanställning för februari (pappers blankett)

25 Periodisk sammanställning för februari (elektronisk)

26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-01-31)

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

Inbetalning av moms (större företag)

31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2014-08-31)

April
1 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2014-07-31 och 2014-08-31 

(elektronisk)

13 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2014-07-31 
och 2014-08-31 (elektronisk)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars, momsdeklaration 
för februari (mindre företag med månadsmoms)

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

17 Slutskattebesked (bokslut 2014-01-31, 2014-02-28, 2014-03-31, 2014-04-30)

20 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2015 (pappersblankett)

27 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2015 (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-02-28)

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

Inbetalning av moms (större företag)

Maj
4 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)

Björn Lundén Information AB

Svarspost
200 465 18
Box 84
820 64  Näsviken

Kundtidning från Björn Lundén Information AB 
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Tel: 0650-54 14 00
Fax: 0650-54 14 01

info@blinfo.se
www.blinfo.se

Ingen  
frankering 

behövs.  
Vi bjuder på 

portot

(4840 )

VIK HÄR!

TEJPA HÄR!

Så upprättar ni ett kompanjonavtal
Blir det nya regler för enskilda firmor och handelsbolag?

Inför omvänd moms för alla

Hur delar man ett aktiebolag?

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank. Snabbfakta 2015

Nyhet! säsongen 2015/2016
I år satsar vi på fylligare skatteträffar med mer innehåll och fler föreläsare. 
Dessutom blir det heldagar med momsnyheter och redovisningsnyheter 
i Stockholm. Vi toppar med våra främsta experter på respektive område. 

Välkommen på givande informationsträffar med oss!

Momsdagen 2016 
17 nov 2015

Ulf Bokelund Svensson Markus Karlsson Patrick Andersson

Redovisningsdagen 2016 
30 nov 2015

Anette Broberg Lena Sörell Sven-Inge Danielsson

Skattedagen 2016 
18 nov 2015

Thomas Norrman Lennart AnderssonUlf Bokelund Svensson

Plats: World Trade Center | Tid: 9.30–15.30 | Pris: 2 590:-/dag + moms
Läs mer på www.blinfo.se/kurser

www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
www.blinfo.se
www.blinfo.se/kurser


Antal Titel Pris

Aktiebolag 496 

Anställda 496 

Avdrag 2015 – ny upplaga 296 

Avtal 396 

Betalningar 396

Bokföring – ny upplaga 396 

Bokföring & bokslut i enskild firma 396

Bokslut och årsredovisning  
i mindre AB – K2 – ny upplaga

496

Bokslut och årsredovisning  
i mindre AB – K3 

496

Bokslutsanalys 396

Bostadsrättsföreningar – ny upplaga 396 

Bouppteckning & arvskifte – ny upplaga 396 

Byte från enskild firma till AB 396

Byte från handelsbolag till AB 396

Deklarationsteknik 2015 – ny upplaga 396

Driva företag som pensionär – ny upplaga 396

Eget aktiebolag – ny upplaga 396

Ekonomiska föreningar – ny upplaga 396

Enskild firma – ny upplaga 396

Fastighetsbeskattning 396 

Fastighetsjuridik 396

Fissioner – ny upplaga 496

Fusioner 496

Fåmansföretag 496

Fällor & fel i praktiken – redovisning 396

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms 496

Företagets ekonomi 396

Företagsjuridisk uppslagsbok 496 

Företagskalkyler 396

Förhandlingsteknik – ny upplaga 296

Förmåner 396

God man & förvaltare  
– problem och lösningar – ny bok 296

Handelsbolag – ny upplaga 396

Ideella föreningar 296 

Inköpsteknik 296

K2 eller K3 i bostads rättsföreningar 296

Kulturarbetarboken – ny upplaga 396
Lantbrukarboken – ny upplaga 396
Likvidation 496

Lönehandboken 496 

Makar 296

Mallar & dokument 596 

Marknadsför dig själv 296

Marknadsföring – ny upplaga 396

Antal Titel Pris

Min bostadsrätt – ny bok 296

Moms 496 

Penningtvättslagen 296
Pensionsplanering för företagare  
– ny upplaga

396

Pensionsstiftelser 496

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 

Samboboken 296 

Samfälligheter 396 

Semester och sjukfrånvaro – ny upplaga 396

Skatteförfarandet 496

Skattenyheter 2015 – ny upplaga 296 

Skatteplanering i aktiebolag 496

Skatteplanering i enskild firma 296

Skogsägarboken 396

Starta & Driva Företag – ny upplaga 296

Styrelsearbete i aktiebolag 396

Styrelsearbete i föreningar 296 

Testamentshandboken 296 

Traktamente  396

VD-Boken 496

Värdepapper 396 

Värdering av företag 396

Working capital management 396

Ägarskifte i företag 396
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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.)

Företag

Beställarens namn

Adress

Postadress

Telefon

Ev kundnummer
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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 fler böcker!

Övriga beställningar
Produkt
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Inför omvänd 
moms för alla
– momspåslag är som  
kejsarens nya kläder
Dags att återigen sticka ut hakan och kräva förbättringar för 
företagen. Jag vill peka på en absurditet i vårt momssystem, en 
orättvisa som drabbar alla seriösa företag. Så här är en uppma-
ning riktad till Finansdepartementet och Magdalena:  
Ge alla företag chansen att redovisa omvänd moms!  
Ge alla  företag en konkurrensfördel gentemot omvärlden och 
dessutom förbättrad likviditet.

SÅ MYCKET BÄTTRE…
Metoden med omvänd moms, som t ex används vid EU-handel 
och inom vissa branscher, är så mycket bättre än att skyffla runt 
en massa momspengar mellan företagen. 
 Idag ska ett svenskt företag som säljer till ett annat svenskt 
 företag lägga på moms och betala in den till Skatteverket 
( kanske innan köparen hunnit betala för sig). Köparen ska betala 
momsen till säljaren och sedan begära tillbaka momspengarna 
från Skatteverket, dvs oftast ligga ute med pengarna.
 Med omvänd moms lägger inte säljaren på moms om det är 
ett företag (en beskattningsbar person) som är köpare. Säljaren 
slipper en del av kreditrisken och slipper likviditetspåfrestningen. 
Istället redovisar köparen både utgående och ingående moms i 
sin momsdeklaration, i samma period och med samma belopp 
om inköpet görs till en helt momspliktig verksamhet.

LÅT ALLA OMFATTAS!
Vi använder omvänd moms av förenklingsskäl vid varuhandel 
inom EU och vid tjänstetransaktioner med utlandet. Vi är över-
ens om detta inom EU för att uppnå konkurrensfördelar mot 
omvärlden och för att gynna den fria rörligheten av varor och 
tjänster inom EU. 
 Vi har även infört omvänd moms i ”problembranscher” där 
det förekommit mycket momsfusk (byggbranschen,skrothandeln 
och guldhandeln). För utländska företag som saknar fast etable-
ringsställe i Sverige har vi förenklingsregler så att dessa slipper 
momsregistrera sig och istället kan använda omvänd moms vid 
sina försäljningar. Och från 1 januari 2015 har vi fått omvänd 
moms vid import av varor, dvs vid köp av varor från länder 
 utanför EU, för att ge konkurrensfördelar och för att förenkla 
systemet.
 Momspåslag behövs lika lite som kejsarens nya kläder täckte 
den nakna sanningen. Så väga ta steget Magdalena, inför 
 omvänd moms för alla! Ge konkurrens-
fördelen och den förbättrade likvidi-
teten även för svenska företag som 
handlar med andra svenska företag.

FISSIONER är en väg-
ledande bok för revisorer, 
 redovisningskonsulter och 
företagsledare i aktiebolag 
som behöver veta hur 
 fissioner (delning av aktie-
bolag) genomförs korrekt.
496 kr + moms
1 uppl, dec 2014, 214 sid

Nya upplagor

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 utbildnings-
timmar du behöver för att upprätthålla 
din  auktorisation som redovisnings-
konsult. 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!
ENSKILD FIRMA inne-
håller allt du kan tänkas 
undra över som egen före-
tagare när det gäller skatt, 
ekonomi och juridik. 
 Boken är praktiskt inriktad 
och inne håller många 
 exempel.
396 kr + moms
23 uppl, jan 2015, 322 sid

HANDELSBOLAG är en 
handbok där du hittar allt 
du behöver veta om skatt, 
eko nomi och juridik för 
både handelsbolaget 
(kommandit bolaget) och 
dig som del ägare. 
396 kr + moms
21 uppl, jan 2015, 320 sid

EGET AKTIEBOLAG  är 
skriven för dig som har  eller 
tänker starta ett litet aktie-
bolag. Med litet menas att 
du äger  bolaget själv eller 
tillsammans med familjen 
och att verksamheten inte är 
så stor att du behöver ha 
 revisor. 
396 kr + moms
3 uppl, jan 2015, 205 sid

STARTA & DRIVA 
 FÖRETAG är boken för dig 
som driver eller tänker 
 starta ett eget företag – 
 oavsett bransch och före-
tagsform. 
296 kr + moms
22 uppl, jan 2015, 263 sid

LANTBRUKARBOKEN  
är en lämplig bok för dig 
som äger eller arrenderar en 
jordbruksfastighet och vill 
lära dig hur skattereglerna 
fungerar. Innehåller mäng-
der av råd och tips om de 
möjligheter skatte reglerna 
ger. 
396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 347 sid

DRIVA FÖRETAG SOM 
PENSIONÄR vänder sig 
till dig som startar företag, 
fortsätter att driva företag 
eller som avslutar ditt före-
tagande i och med pension-
eringen. 
396 kr + moms
3 uppl, jan 2015, 177 sid

EKONOMISKA  
FÖRENINGAR förklarar 
utförligt hur en ekonomisk 
förening (kooperativ) fung-
erar skattemässigt och 
 juridiskt. 
396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 285 sid

MARKNADSFÖRING 
är en handbok i marknads-
föring för småföretag som 
har begränsade resurser och 
därför kräver snabb ”pay-
back” på marknads för ings-
pengarna. 
396 kr + moms
9 uppl, mars 2015, 170 sid

Bild framsida: Sjöbodarna på Möljen i Hudiksvall  
Fotograf: Josefine Engsröm 

www.blinfo.se
www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
http://www.facebook.com/blinfo
mailto:salj@blinfo.se
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I år  hårdgranskar 
SKV  kontanthandel, 
vård och rot/rut
Skatteverket bedömer att det i vissa 
 branscher krävs särskilda kontroller för att 
skydda seriösa företag och motverka osund 
konkurrens. I år kommer Skatteverket att 
särskilt granska tjänster med kontant
handel, vårdföretag, gränsöverskridande 
handel samt rot och rutarbete i vissa 
 branscher.

 Inom kontanthandel inriktas gransk
ningen främst på branscher med krav på 
att använda kassaregister och på tjänster 
där kontant betalning är vanligt. 
 Ökat fokus kommer att läggas på t ex 
skönhetsvård, tatuering, bilvård och frisörer.

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 
ekonomi system 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 redo
visningsbyrån som automatiskt får in upp
gifterna 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 kost
nad (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.

 Momsbedrägerier vid gränsöverskrid ande 
handel är ett problem som växt de senaste 
åren, därför kommer Skatteverket särskilt 
att granska bland annat handel med elek
tronikvaror.
 Även bemanningsföretag i vårdsektorn 
kommer att hårdgranskas, främst när det 
gäller ersättningar till läkarnas egna före
tag. Även redovisning av traktamenten, för
måner och eventuella avdrag för privata 
kostnader (vilket givetvis inte är tillåtet) 
kommer att granskas.

Styrelseändring i AB 
inom en timme
Med verksamts etjänst (verksamt.se) kan 
du göra en styrelseändring i ett aktiebolag 
på mindre än en timme. Det är två veckor 
snabbare än att göra ändring med en 
pappers blankett. Denna snabba rutin gäller 
vid ändring av styrelse, verkställande direk
tör och firmateckning. 

 En förutsättning för att du ska få din 
 ändring registerad inom en timme är att 
alla styrelsemedlemmar är bosatta i Sverige, 
och att du betalar ärendet direkt i etjänsten 
med kort eller via din internetbank.

En tredje  
”pappamånad”?
Regeringen har nu lagt förslag om inför
ande av en tredje pappa månad, dvs att 
ytterligare 30 föräldra penningdagar på 
sjukpenningnivå reser veras för vardera 
 föräldern. 
 Det innebär att 180 av de totalt 
390 dagarna med föräldrapenning på sjuk
penningnivå inte kan avstås till den andre 
föräldern. En följdändring föreslås också av 
jämställdhetsbonusen så att de 90 första 
dagarna för vilka en förälder ensam har 
tagit ut föräldrapenning inte ska ingå i 
underlaget för beräkning av bonusen.
 De nya bestämmelserna föreslås träda 
i kraft 1 januari 2016 och de äldre reglerna 
gäller för barn födda före ikraftträdandet. 

www.blinfo.se
www.blinfo.se/byrapartner
mailto:salj@blinfo.se
www.verksamt.se
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Driva aktiebolag  
tillsammans?
– så upprättar ni ett kompanjonavtal
Allt fler startar aktiebolag och många enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare väljer att 
ombilda till aktiebolag. Här tar vi upp en säkerhetsåtgärd som ofta glöms bort när flera ska driva 
aktiebolag tillsammans.
 När man är flera delägare i ett aktiebolag räcker normalt inte aktiebolagslagens och bolags
ordningens regler till för att lösa de situationer som kan uppstå, t ex vid dödsfall, osämja, sjukdom 
och delägares konkurs. För att minimera risken för konflikter eller handlingsförlamning i framtiden 
kan aktieägarna ingå upprätta ett kompanjonavtal (aktieägaravtal) där de reglerar vad som ska gälla. 

AKTIEÄGARAVTAL ELLER 
 BOLAGS ORDNING
Aktieägarna kan skapa sina regler antingen 
genom att ta in dem i bolagsordningen 
eller genom att upprätta ett aktieägar
avtal.
 Följande skäl talar för ett aktie ägar
avtal: 
 + bolagsordningen är offentlig (kanske 
vill man inte skylta med vissa villkor) 

 + vissa saker går inte att ha med i en 
 bolagsordning, t ex röstbindningsklau
suler och bestämmelser om kompanjon
försäkring 

 + alla aktieägare behöver inte vara med 
i ett aktieägaravtal 

 + en ändring av bolagsordningen kräver 
minst 2/3 majoritet.

Följande skäl talar mot ett aktieägaravtal: 
 – det finns en risk för dubbelreglering 
(och därmed tvister) 

 – bundenheten begränsas till avtals
parterna (dvs omfattar inte samtliga 
del ägare) 

 – otympligt om det finns många aktie
ägare.

Du &  
företaget

AVTALSPUNKTER
Varje aktieägaravtal unikt och olika avtal 
innehåller därför olika klausuler. Men det 
finns ett antal frågor som bör tas upp i de 
flesta aktieägaravtal, nämligen:
• avtalsparter
• förvaltning (se nedan)
• inkomstfördelning (se nedan)
• bodelning (se nedan)
• dödsfall (se nedan)
• aktieägares konkurs (se nedan)
• kompanjonförsäkring (se nedan)
• tvistlösning
• övriga avtalsbestämmelser.

FÖRVALTNINGEN
Bestämmelser om förvaltningen i aktie
bolag är mycket viktiga och regleras ofta 
i aktieägaravtal. Det kan t ex röra frågor 
som
• arbetskrav – t ex delägarnas funktion 

och hur mycket var och en ska arbeta
• beslutsfattandet på bolagsstämman – 

t ex att samtliga delägare ska utöva sin 
rösträtt och hur de ska rösta

• hur styrelsen ska utses – t ex att var 
och en av aktieägarna har rätt att utse 
samma antal ledamöter och supple
anter.

INKOMSTFÖRDELNINGEN
Viktiga frågor för aktieägarna är hur 
mycket lön och utdelning de ska ta ut ur 
aktiebolaget. I vissa fall vill man försöka 
få ut så mycket som möjligt så snabbt som 
möjligt, i andra fall vill man bygga upp 
företagets tillgångsmassa (konsolidera) 
under en längre eller kortare tid innan 
man börjar göra större uttag. I aktieägar
avtalet är det därför bra om ni kommer 
överens om riktlinjerna för dessa frågor. 
Dels handlar det om när uttagen ska 
göras och hur mycket vid respektive 
tidpunkt (löpande, först efter några 
konsolideringsår, när bolaget likvideras 
osv). Dels handlar det om vad som ska 
påverka respektive delägares uttag – 
arbetsinsats, kapitalinsats, osv.

BODELNING EFTER SKILSMÄSSA
I mindre bolag finns det ofta ett intresse 
av att hindra utomstående från att komma 
in i aktiebolaget. När en aktieägare skiljer 
sig kan det finnas en risk för att hans 
 aktier bodelas över till maken.  Därför 
kan det vara bra att skriva in i aktie
ägaravtalet vad som ska hända om en 
 aktieägare skiljer sig.
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 Ett sätt att förhindra att någon av aktie
ägarnas makar ska kunna tvinga sig in 
i bolaget är genom att i aktieägaravtalet ta 
in en bestämmelse om att de aktie ägare 
som är gifta måste göra aktierna till 
 enskild egendom genom ett äktenskaps
förord. Denna bestämmelse bör komplet
teras med en vitesbestämmelse och av en 
hembudsklausul i bolagsordningen som 
blir aktuella att tillämpa om aktieägaren 
inte gjort aktierna till enskild egendom.

DÖDSFALL
I aktieägaravtalet bör man ha bestäm
melser om vad som ska hända vid en 
aktie ägares dödsfall. Det bör finnas en 
 bestämmelse om att aktieägaravtalet ska 
bestå trots dödsfallet. Finns det ingen 
 sådan bestämmelse innebär lagreglerna 
att aktieägaravtalet upphör att gälla.
 Ofta skriver man in i aktieägaravtalet 
att de kvarvarande aktieägarna har rätt 
att och är skyldiga att lösa in den avlidnes 
aktier.

 För att förhindra att ”oönskade” aktie
ägare kommer in i bolaget till följd av döds
fallet är det dessutom viktigt att hembuds
klausulen i bolagsordningen även omfattar 
äganderättsövergångar till följd av dödsfall.

AKTIEÄGARES KONKURS
Enligt handelsbolagslagen ska ett aktie
ägaravtal (som är ett enkelt bolag) normalt 
upphöra om en bolagsman går i konkurs. 
För att undvika detta kan man i aktie
ägaravtalet skriva att konkursboet ska träda 

program • kurser • webbkurser • böcker • nyhetstjänster

Björn Lundén Information | Box 84, 820 64  Näsviken | Tel: 065054 14 00 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo

Välkommen att träffa oss från Björn Lundén Information i stora hallen på 
 Centralstationen i Stockholm. Vi finns på plats varje dag 23–27 mars  
från kl 7–19.

Vi har hjälpt fler än 100 000 företag till en bra start. Framförallt genom att tillhanda
hålla lättanvända böcker och program som hjälper dig att förstå hur det här med 
att driva företag fungerar. 

Grunden för ett framgångsrikt företagande är naturligtvis att du är bra på 
det du gör. Men du behöver även ha ordning på ekonomi och administra
tion. Det är här som vi kan underlätta för dig.

Kom gärna förbi och se vad vi kan erbjuda för att underlätta ditt före
tagande. På plats kan du naturligtvis handla till extra förmån liga priser.

Välkommen!

Lär dig mer om företagande!
– besök oss på Centralstationen i Stockholm 23–27 mars

Mässpris 

100 kr 
ordinarie pris  

314 kr

ur avtalet. Bestämmelsen är dock enligt 
lagen om handelsbolag och enkla bolag 
bara bindande för konkursboet om 
konkursboet lämnar sitt godkännande.
 Om hembudsklausulen i bolags
ordningen även omfattar äganderätt s
övergångar på grund av en bolagsmans 
konkurs kommer aktierna att stanna 
inom den tänkta ägarkretsen.

TECKNA EN  
KOMPANJONFÖRSÄKRING
Kompanjonförsäkringen är en kapital
försäkring som delägarna definitivt bör 
teckna för att kunna lösa in t ex en 
 avliden eller långtidssjuk kompanjons 
aktier.
 Försäkringslösningarna ser olika ut, 
dels i olika bolag, dels beroende på del
ägarnas ekonomi, ålder, hälsa osv och 
dels beroende på bolagets ekonomi, 
verksamhetstyp, osv. Vänd dig till ett 
försäkrings bolag för att få vägledning 
i valet av lösning. g

mailto:salj@blinfo.se
www.blinfo.se
www.facebook.com/blinfo
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Enklare regler 
för  enskilda firmor 
och handelsbolag?
– verklighet redan 2016?

Skattereglerna för enskilda firmor och handelsbolag 
kan bli kraftigt förenklade från 2016. Enligt det 
förslag som ligger ska vinsten från verksamheten 
bara kunna disponeras på tre sätt. I dag finns betyd
ligt fler mer eller mindre krångliga, alternativ att 
disponera överskottet.

BEHOV AV ENKLARE REGLER
Nuvarande regler har kritiserats för att vara krångliga och svåra 
att tillämpa. Detta gäller speciellt reglerna om räntefördelning 
och expansionsfond. Därför tillsattes den utredning som nu 
lämnat förslag om förenklingar. Ett annat syfte med förslaget är 
att utjämna skillnader i beskattningen av enskild firma och 
 aktiebolag.

FÖRDELNINGSBAR INKOMST

Utredningen föreslår att det nya begreppet ”fördelningsbar 
 inkomst” införs. Den fördelningsbara inkomsten ska kunna 
 disponeras på tre sätt:
• Inkomst av näringsverksamhet (dvs full beskattning)
• Räntefördelning (kapitalbeskattning)
• Företagsfond (uppskjuten beskattning).

Den fördelningsbara inkomsten utgörs av inkomsten före ränte
fördelning, vilket innebär att man slipper dagens system där 
 underlaget för expansionsfond beror på hur stor avsättning (eller 
återföring) som gjorts till periodiseringsfond, och där underlaget 
för periodiseringsfond bygger på hur stor räntefördelning som 
gjorts. Systemet blir genom dessa förenklingar mer pedagogiskt 
och överskådligt.
 Beskattningen och beräkningen av inkomst av näringsverk
samhet kommer i huvudsak att göras enligt dagens regler. 

RÄNTEFÖRDELNING
Reglerna om räntefördelning innebär att en del av närings
inkomsten kan beskattas som ränta i inkomstslaget kapital om 
kapitalunderlaget (se nedan) är minst 50 000 kr. Är kapital
underlaget negativt med mer än 50 000 kr ska en beräknad 
 ränta istället tas upp som inkomst i näringsverksamheten, men 
är då avdragsgill i inkomstslaget kapital.
 Utredningen föreslår att det ska finnas två valfria modeller för 
positiv räntefördelning – förenklad och fullständig. Den positiva 
räntefördelningen ska även fortsatt vara frivillig. Räntefördel
ning får vid både fullständig och förenklad räntefördelning 
 göras högst med ett belopp som motsvarar den fördelningsbara 
inkomsten. 
 Den negativa räntefördelningen ska enligt utredningsförslaget 
slopas. 
 Enligt utredningens förslag ska sparad räntefördelning under 
vissa förutsättningar få föras över och räknas som sparat utdel-
ningsutrymme om en enskild näringsverksamhet förs över till ett 
nybildat fåmansföretag.

 Fullständig räntefördelning ska fungera på samma sätt som 
 dagens räntefördelningssystem. Kravet på minst 50 000 kr i 
 kapitalunderlag ska dock slopas. En stor skillnad mot dagens 
regler är att kapitalunderlaget för räntefördelning fortsättningsvis 
ska bestämmas utifrån utgående balans.. 
Utredningen föreslår att räntenivån vid fullständig räntefördel
ning sänks till SLR + 4,8 procentenheter (från dagens SLR + 6).
Vid fullständig räntefördelning är det möjligt att spara ränte
fördelningsbelopp som inte utnyttjas.
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 Förenklad räntefördelning innebär att 
räntefördelning schablonmässigt ska få 
göras med ett halvt prisbasbelopp (vilket 
beskattningsåret 2015 motsvarar 
22 250 kr). Något kapitalunderlag ska 
inte behöva beräknas. I handelsbolag ska 
schablonbeloppet fördelas mellan del
ägarna utifrån andelsinnehav.
 Systemet med förenklad räntefördel
ning ska dock inte få tillämpas om det 
egna kapitalet är negativt i en enskild 
 näringsverksamhet, eller om den justerade 
anskaffningsutgiften (JAU) är negativ för 
en handelsbolagsdelägare.
 Den som utnyttjar förenklad ränte
fördelning ska enligt förslaget inte få göra 
avsättningar till företagsfond.
 Schablonbelopp som inte utnyttjas ska 
inte kunna sparas till kommande år. 
 När det gäller förslaget om förenklad 
räntefördelning finns synpunkter om den 
låga nivån. Flera experter har framfört 
synpunkter på området och det man jäm
för med är förenklingsregeln för fåmans
företagare. En fåmansföretagare som 
 använder förenklingsregeln (sidan 1 på 
blankett K10) får 62,4 procent (bolags
skatt plus kapitalskatt) kvar på utdelat 
belopp. En enskild näringsidkare som 
 använder möjligheten till räntefördelning 
får 70 procent kvar av beloppet som 
 avsätts. Gränsbeloppet enligt förenklings
regeln under år 2015 är 156 475 kr. Skulle 
den förenklade räntefördelningen ligga på 
samma nivå borde beloppet vara 
ca 140 000 kr, vilket ska jämföras med 
förslaget på 22 500 kr.

SLOPADE FONDER OCH KONTON
Idag finns en mängd olika möjligheter att 
skjuta på beskattningen för den som har 
inkomst av näringsverksamhet. De olika 
varianterna är dock komplicerade och 
 administrativt betungande. Utredningen 
föreslår därför att följande avsättnings
möjligheter slopas för fysiska personer: 
• Periodiseringsfond (gäller inte juridiska 

personer som  aktiebolag)
• Expansionsfond
• Skogskonto
• Skogsskadekonto
• Upphovsmannakonto.

FÖRETAGSFOND
Som ersättning för de avsättningsmöjlig
heter som slopas föreslår utredningen att 
en ny avsättningsmöjlighet som ska kallas 
företagsfond införs. Företagsfond ska dock 
inte få utnyttjas av dem som tillämpar för
enklad räntefördelning.
 Avsättning till företagsfond ska enligt 
utredningsförslaget få göras med 

40  procent av den fördelningsbara 
 inkomsten. Vid skogsskador ska ytter
ligare avsättning kunna göras med upp 
till 40 procent av skogsintäkten.
 Företagsfonden ska liksom dagens 
 expansionsfond bygga på att vinstmedel 
behålls i företaget, och att maximal 
 avsättning därmed begränsas av ett kapi
talunderlag (se nedan). Det ska inte finnas 
någon tidsbegränsning för hur länge 
 avsättningen får finnas kvar och fonden 
ska inte beskattas med någon motsvarig
het till expansionsfondsskatten. 
 Däremot ska fonden räntebeläggas på 
samma sätt som periodiseringsfond för 
juridiska personer. En schablonränta på 
72% x statslåneräntan (SLR) av företags
fonden vid årets ingång ska tas upp som 
intäkt i näringsverksamheten.

ETT GEMENSAMT KAPITALUNDERLAG
Utredningen föreslår att samma kapital
underlag ska användas vid beräkning av 
både räntefördelning och företagsfond, 
och att man alltid ska göra beräkningen 
utifrån kapitalet vid årets utgång. Utred
ningen föreslår också att beräkningen 

Företagsfond: 40% av den  
fördelningsbara inkomsten 

Max avsättning =  
kapitalunderlaget 

Schablonränta = 72% x SLR

förenklas och att ett stort antal justerings
poster slopas. Bland annat ska sparad 
ränte fördelning, övergångspost och sär
skild post inte få läggas till kapitalunder
laget. Å andra sidan ska fondavsättningar 
(förutom ersättningsfond) inte minska 
underlaget. Dagens 16 justeringsposter 
blir 8 i den nya beräkningen.
 Totalt sett innebär förslaget att kapital
underlaget sänks betydligt. Enligt utred
ningens egna beräkningar uppgår sänk
ningen av kapitalunderlaget till 
ca 175–180 miljarder kr. Den post som 
påverkar sänkningen mest är att den 
 sparade räntefördelningen inte längre ska 
ingå i kapitalunderlaget. 

ÖVERGÅNGSREGLER
Vid övergången till det nya systemet före
slår utredningen att 60 procent av befint
liga avsättningar till expansionsfond ska 
 föras över till företagsfond, utan åter
betalning av någon expansionsfondsskatt. 
Resterande 40 procent ska upphöra utan 
skattekonsekvenser. Den skatt på expan
sionsfonden som betalats in (22 procent) 
bortfaller. Detta får i de flesta fall samma 
skattekonsekvenser som en återföring av 
100 procent av expansionsfonden och 
återbetalning av expansionsfondsskatten.
 Avsättningar till periodiseringsfond 
ska återföras enligt tidigare bestämmelser, 
vilket innebär en övergångsfas på sex år. g

Skatte- och ekonomikurs
– Portugal, Cascais 14–21 september 2015

Starta hösten genom att förlänga sommaren med en skatte och ekonomikurs 
i  Cascais strax utanför den portugisiska huvudstaden Lissabon. Kombinera 
 intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upp
levelser. Det blir en kursvecka med många kurspass och ett varierat innehåll 
att välja bland.

För mer information, kontakta Jessica Nordström på telefon 0650- 54 14 00 
eller e-post jessica.nordstrom@ blinfo.se.

Kursavgift: 9 850 kr + moms

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

mailto:mailto:jessica.nordstrom%40blinfo.se?subject=
blinfo.se
http://www.blinfo.se/utlandskurs
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En av våra populära e-kurser!

Kursinnehåll
•  Periodiseringar
•  Redovisningsprinciper
•  Värdering av tillgångar och 

skulder
•  Dokumentation av bokslutet 

(bilagor mm)
•  Upprättande av årsredovisning

Beräkning av:
•  Planenliga avskrivningar
•  Särskild löneskatt
•  Semesterlöneskuld
•  Skuld för sociala avgifter
•  Skattemässiga avskrivningar
•  Periodiseringsfond

Kursen ger utbildnings
timmar för SRF och FARPris: 2 890 kr + moms

Nyhet  
– föreningsbokföring i molnet
Nu har även vårt föreningsprogram tagit klivet upp  
i molnet. Med BL Förening i molnet får du som arbetar med 
förenings redovisning större flexibilitet genom att du når före
ningens  bokföring från vilken dator som helst som har program
varan installerad och tillgång till internet. Och när föreningen 
byter  kassör är det inga problem för den nye att ta vid.
 Programmet är anpassat efter just föreningars särskilda 
behov. Alla grundinställningar i programmet är gjorda utifrån 
detta och kontoplanen för ideella föreningar är förvald i pro
grammet.  Dessutom har du möjlighet att redovisa kostnads
ställen, vilket är mycket praktiskt i en förening bestående av 
olika sektioner, osv.

Läs mer och beställ en demo på www.blinfo.se/program.

Bokslut och  
årsredovisning – eKurs
– för dig som vill lära dig göra bokslut

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar 
med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och 
årsredo visning i ett mindre aktiebolag. Vi arbetar praktiskt 
med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i boksluts
arbetet. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. 
Du slipper restid, reskostnader och logi.

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

I världens tredje  
hippaste stadsdel
I ett av de mer urbana kvarteren på Söder har vi numera vår hemvist 
när vi är i Stockholm för kurser, mässor, kundträffar, möten osv. 
Många har redan gått kurs med oss i lokalerna på Fatburs Brunnsgata 33, 
ett stenkast från både Medborgarplatsen och Södra station. När vi 
letade efter en bas i huvudstaden var det framförallt läget med goda 
kommunika tioner som räknades, och ett bättre läge än det vi nu har är 
svårt att tänka sig. Att vi sedan råkade hamna i världens tredje hippaste 
stadsdel 2014 (källa: vår guide Fredrik under en matvandring på Söder 
i mars 2015) var en ren slump. 

Välkommen att träffa oss på Fatburs Brunnsgata 33!

Kurslokalen på Fatburs Brunnsgata

Avkopplande miljö mellan kurspassen

www.blinfo.se/program
www.blinfo.se
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556 
559

Slut på 556-nummer för 
aktiebolag
Hittills har man kunnat känna igen 
ett aktiebolag på att organisations
numret börjar med 556. En stor 
nybildning av aktiebolag på senare 
år har gjort att dessa nummerserier 
tagit slut. Därför kommer aktiebolag 
som startas hädanefter att få ett 
organisationsnummer som börjar 
med 559.

”Romandebut med den äran” 
– Björn Lundéns femtiosjätte bok  
en skönlitterär skröna 

BL:s grundare Björn Lundén har fler än femtio fackböcker om 
skatt och ekonomi bakom sig. Nu har han debuterat på 
 Lindelöws förlag som romanförfattare med ”En skymt av para
diset” – en riktig skröna som utspelar sig i Härjedalen med en 
präst i händelsernas centrum. 
 Tidningen kulturen skriver: "…skönlitterär 
debut med den äran. Han har tidigare produ
cerat en hel mängd böcker inom ekonomi, skatt 
och juridik. När han tar sig an fiktionens värld 
har han redan hand laget, lättsamt och flyt
ande, befriande chosefritt i intrigen. Han skriver 
med svung och rusch i tangentbordet … 
Vänta er en fantasirik resa och håll i  hatten 
och sitt ned i kyrkbänken för det blir åka av!”
 Men tro inte att Björn slagit av på takten 
när det gäller fackboksproduktionen. Han 
har just färdigställt en ny upplaga av ”Bostadsrättsföreningar” 
och den nya boken ”Min bostadsrätt” som vänder sig till 
bostadsrättsinnehavare. 
 Är du nyfiken på Björns debutroman kan du läsa mer och 
 beställa på www.blforlag.se. 

Färre konkurser i början av 2015
Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. 
I februari med hela 7 procent jämfört med februari 2014. För 
januari var siffran 24 procent. I de flesta större branscher mins
kar antalet konkurser med undantag för detaljhandel och 
information och kommunikation där utvecklingen är negativ. 
 Enligt UC är den positiva trenden tydlig och beror till största 
del på att den inhemska efterfrågan driver till växten, vilket 
märks framförallt på utvecklingen för  byggindustrin och parti
handeln

Fredrik Brink 
Vi förstärker vår sälj
avdelning med Fredrik 
Brink som tidigare job
bat som telefonsäljare 
och de senaste två åren 
gått en yrkes utbildning 
inom sälj och mark
nadsföring .  Fredrik ska 
främst  jobba med att 
utveckla relationen 
med våra redovisnings
byråer, både via telefon 
och kundbesök.

BL växer  
i Näsviken

25 nya webb-
kurser 2015!
Våra filmare och kursledare har inte 
legat på latsidan den senaste tiden – 
25 nya eKurser har man producerat  
så här långt i år. Allt fler väljer att gå 
våra kurser på webben, när det passar och i sin egen 
takt. Att gå en webbkurs innebär även en inbespar ing 
av både tid och pengar. Nedan listar vi de nya kurser som 
släpps våren 2015. Du ser hela vårt utbud av  
eKurser på www.blinfo.se/ekurser. 

Nya eKurser 2015:
• Aktieägartillskott
• Arbetstid i kollektivavtal
• Arbetstidslagen
• Beskattning av värdepapper
• Deklaration 2015 – Aktiebolag
• Deklaration 2015 – Enskild firma
• Deklarationsnyheter 2015
• Deklarera på K10
• Fissioner
• Generationsskifte och aktieägarskifte  i företag
• Importmomsen i praktiken
• Interna aktieöverlåtelser
• Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag
• Karensbolag  
• Lån från bolaget
• Lönebaserad Utdelning
• Moms i praktiken, grundkurs
• Momsdeklarationen
• Momsnyheter 2015
• Nya regler för enskild firma och handelsbolag?
• Personalnyheter 2015
• Redovisningsnyheter 2015
• Skattenyheter 2015
• Värdepapper
• Värdepapper i företag

Alla eKurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR.

www.blforlag.se
www.blinfo.se/ekurser


Få nyheter från oss 
direkt i ditt flöde
Nu sitter du med vår kund
tidning KundBLadet i din 
hand – men du vet väl om att 
du även kan få nyheter och 
information löpande från oss 
direkt i ditt flöde genom att 
gilla våra Facebooksidor. 
 Vi har fyra sidor på Face
book, en för företaget i stort 
samt en varsin sida för våra 
program BL Administration, 
BL Ekonomi, BL Bokslut och 
BL Skatt. Genom att gilla våra 
sidor får du som kund och 
programanvändare nyheter 
och viktig information 
 snabbare än vanligt. Varje 
vecka kommer vi med tips, 
delar med oss av vad som 
händer i vår värld och ger dig 
relevant information. Det 
enda du behöver göra är att 
kolla   igenom ditt dagliga 
Facebookflöde. Surfa in och 
klicka på Gillaknappen så ses 
vi i flödet! g

Inget avdrag för 
 privat 
 pensionssparande?
Regeringen aviserade i sin 
budgetproposition att avdra
get för privat pensions
sparande helt skulle slopas 
från och med 2016. Nu har 
Finansdepartementet kom
mit med en promemoria där 
man föreslår denna lag
ändring. 
 Anställda som helt saknar 
pensionsrätt i anställningen 
eller skattskyldiga som har 
inkomst av aktiv närings
verksamhet ska även fortsätt
ningsvis få göra avdrag. 
 För att göra det lättare att 
avveckla små sparanden före
slås att beloppsgränsen för 
återköp av pensionsförsäk
ring och förtida avslut av 
pensionssparkonton, utan 
Skatteverkets medgivande, 
höjs till ett prisbasbelopp 
(44 500 kr 2015). g

Inga  
träningsredskap  
i bostaden
Ett företag hade planer på att införa ett frisk
vårdsprogram för sina anställa. De anställda 
skulle få låna hem motionsband och ha till
gång till en webbtjänst med bland annat 
 personliga träningsdagböcker, kost och 
 konditionstabeller. Motionsbanden skulle 
 leasas från leverantören av friskvårdspro
grammet.
 Företaget ville innan införandet av pro
grammet veta vilka skattekonsekvenser detta 
kunde få och begärde därför förhandsbesked 
från Skatterättsnämnden (SRN).

Avdrag för  
mobilkostnader  
i näringsverksamhet
Eftersom mobilkostnaderna inte 
ökade efter starten av den enskilda 
näringsverksamheten, kan bara ett 
skäligt, lågt avdrag för mobil kostnad
erna medges enligt kammarrätten.

Nystartad näringsverksamhet
Pelle startade en enskild näringsverksamhet 
under 2012. Han hade sedan tidigare ett fast 
mobiltelefonabonnemang som han efter före
tagsstarten bokförde som kostnad i närings
verksamheten med totalt  5 000 kr. Kostnaden 
var fast och påverkades inte av användningen 
av telefonen. Abonnemanget användes både 
privat och i näringsverksamheten.
 Pelle ansåg att det var rimligt att få göra 
 avdrag för hela den fasta abonnemangskostna
den eftersom abonnemanget var nödvändigt för 
näringsverksamheten. Det skulle inte vara rim
ligt att ha ett kontantkort enbart för företaget.

Endast avdrag för kostnadsökningen
Enligt Skatteverket och förvaltningsrätten kan 
avdrag för mobiltelefonkostnaderna bara med
ges till den del kostnaderna ökat i förhållande 
till när han bara använde telefonen för privat 
bruk. Skatteverket hade godkänt avdrag med 
1 000 kr och förvaltningsrätten ansåg inte att 
Pelle hade gjort det sannolikt att kostnaderna 
hade ökat med mer än detta belopp.
 Kammarrätten delade Förvaltningsrättens 
uppfattning.g

Slopade krav
Enligt tidigare bestämmelser gällde bland 
 annat att motionen utövades inom en anlägg
ning som regelbundet disponerades av arbets
givaren, eller utövades enligt abonnemang som 
tecknats av arbetsgivaren och betalats direkt av 
denne till motionsanläggningen.
 Dessa krav slopades 2004 och frågan är om 
detta innebär att arbetsgivare därmed kan 
 erbjuda motsvarande motion i den anställdes 
bostad.

Inget skattefritt hemlån av utrustning
Enligt SRN:s uppfattning var syftet med 
 slopandet av ovan nämnda krav att förtydliga 
och förenkla bestämmelserna, inte att ändra 
dem på något mer grundläggande plan. Efter
som skattefriheten för personalvårdsförmåner 
(bland annat motion och friskvård) är ett 
 undantag från huvudregeln om skatteplikt för 
intäkt av tjänst bör man enligt SRN tillämpa 
bestämmelserna restriktivt. Hemlån av 
 motionsband kan därför inte räknas som en 
skatte fri förmån.
 Tillgången till webbtjänsten omfattas enligt 
SRN däremot av skattefriheten för personal
vårdsförmåner.
 Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma 
bedömning och fastställde förhandsbeskedet. 
Hemlån av motionsband kan alltså inte räknas 
som en skattefri förmån. g
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Texten är   hämtad ur vår nya bok

FISSIONER
– praktisk handbok för  aktiebolag 
 
Boken är en vägledande 
för revisorer, 
 redovisningskonsulter 
och företags ledare 
i  aktiebolag som 
behöver veta hur 
 fissioner (delning av 
aktie bolag) genom
förs korrekt.

496 kr + moms  
g dec 2014 • 214 sid

TILLGÅNGAR OCH SKULDER ÖVERTAS AV 
ETT ELLER FLERA AKTIEBOLAG
Med delning av ett aktiebolag menas att till
gångar och skulder i ett bolag (överlåtande 
 bolag) övertas av ett eller flera andra aktie
bolag (övertagande bolag). Delningen kan ske 
utan att det överlåtande bolaget upplöses eller 
genom att det överlåtande bolaget upplöses 
utan likvidation. 
 När en delning sker genom att det över 
låtande bolaget upplöses (utan likvidation) 
kallas detta fullständig delning eller fission. 
En delning utan att det överlåtande bolaget 
upplöses, kallas partiell delning eller partiell 
fission. 
 När delningen är genomförd har den över
låtna delen av bolagets rättigheter och skyldig
heter övergått till det övertagande bolaget eller 
de övertagande bolagen.
 Eftersom även en del av eller samtliga bola
gets skulder övergår till en ny ägare innebär en 
delning att fordringsägarna måste skyddas. 
Delningen får inte medföra att risken för att 
fordringsägarna inte ska få betalt för sina ford
ringar ökar. Av den anledningen innehåller 
lagstiftningen detaljerade föreskrifter om hur 
en delning ska gå till. Vidare är ett grund
läggande krav att fordringsägarna ska få 
 vetskap om delningen innan den får genom
föras.

FORMER FÖR DELNING AV  AKTIEBOLAG
Aktiebolagslagen skiljer på två sorters delning 
av aktiebolag: 
• Det överlåtande bolagets samtliga tillgångar 

och skulder övertas av två eller flera andra 
bolag, varvid det överlåtande bolaget upp
löses utan likvidation.

• En del av det överlåtande bolagets tillgångar 
och skulder övertas av ett eller flera  andra 
bolag utan att det överlåtande bolaget upp
löses.

 I en del litteratur används, för den sist
nämnda delningsformen, begreppet uppspalt
ning eller avknoppning. Här använder vi ter
men partiell delning.
 Övertagande bolag kan antingen vara redan 
bildade aktiebolag eller aktiebolag som nybil
das genom delningen.
 Aktieägarna i det överlåtande bolaget kan 
ersättas genom pengar eller genom att få aktier 
i det eller de övertagande bolagen. 

AVVECKLING GENOM DELNING
Det bolag som ska delas och det eller de 
 övertagande bolagen upp rättar en delnings
plan. Delningsplanen ska godkännas av 
 bolagets styrelse, dess borgenärer och av 
 Bolagsverket. g

Hur delar 
man ett 
 aktiebolag?
Det finns flera anledningar till att man vill dela ett aktie bolag, eller göra en 
fission som det heter på skattespråk. Här är de kanske vanligaste:
• när kompanjoner ska dela på sig – man använder bolagets egna värden 

för att ”köpa” ut varandra
• för att fördela företagets utdelningsutrymme osv mellan närstående
• för att dela upp ett bolags verksamhet i flera bolag, t ex lägga fastighets

innehav i ett separat bolag.
Här läser du kortfattat och översiktligt om hur en fission går till.

Skattereduktion för 
mikroproduktion 
av el
En ny skattereduktion för 
mikroproduktion av el inför
des 1 januari 2015. Reglerna 
innebär att mikroprodu
center som matar in förnybar 
el (el från sol, vind, vågor, bio
massa mm) på elnätet kan få 
en skattereduktion på 60 öre 
per inmatad kWh, dock max 
30 000 kWh. Den maximala 
skattereduktionen blir där
med 0,6 x 30 000 = 18 000 kr. 
Det går inte att få skatte
reduktion för fler kWh än vad 
mikroproducenten själv tagit 
ut från elnätet.
 Nätkoncessionshavaren 
(mottagaren av elen) ska 
lämna en kontrolluppgift 
om mikroproducentens 
inmatade el.
 Begäran om skattereduk
tion ska göras i inkomstdekla
rationen.
 Skattereduktionen lämnas 
som ett så kallat stöd av 
 mindre betydelse. Det inne
bär att mikroproducenter 
som är företag endast får 
skattereduktion om villkoren 
för stöd av mindre betydelse 
är uppfyllda.g

Slopad  
skattereduktion för 
gåvor
Skattereduktionen för gåvor 
infördes 2012 och innebär att 
givaren (privatpersoner) kan 
få en skattereduktion med 
25% av gåvobeloppet 
(max 1 500 kr) vid penning
gåvor till godkända gåvomot
tagare.
Redan i budgetpropositionen 
aviserade regeringen att man 
ville slopa skattereduktionen 
för gåvor. I en promemoria 
föreslår Finansdepartementet 
nu att skattereduktionen 
 slopas 1 januari 2016.
 Godkända gåvomottagare 
som betalat årsavgift för 2016 
ska enligt förslaget få års
avgiften återbetald.g
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Frågor 
& svar

Ej hämtade varor
Ett företag har reparerat varor som inte 
har blivit hämtade av kunden trots 
påminnelser. Hur lång tid måste man 
vänta innan man får göra sig av med 
dessa? Ansvaret måste ju någon gång gå 
över till kunden? 

Svar:
Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att 
sälja saker som inte har hämtats reglerar 
 frågan om hur butiken/verkstaden hantera 
detta. 
 Näringsidkaren har en skyldighet att i ett 
rekommenderat brev uppmana kunden att 
inom 3 månader hämta produkten. Först där
efter kan näringsidkaren sälja eller skrota 
 produkten.

Fastighet med olika 
delar
Vi har köpt en fastighet och jag undrar 
hur stor del av fastigheten som ska bokas 
som byggnad respektive mark. Fastig-
heten är en enfamiljsvilla. Jag kan inte 
hitta någon uppgift om värdet på marken. 
Var kan jag få fram detta och hur gör jag 
fördelningen av anskaffningsutgiften?

Svar:
Du kan proportionera anskaffnings utgiften 
utifrån taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är 
uppdelat på tomtmark och bostadsbyggnad 
om det är en småhusenhet. Värdena framgår 
av taxeringsbeskedet. Du kan även logga in 
(med elegitimation) på etjänsten Fastighets
deklaration där du kan se årets föreslagna 
värden.

Pensionsförsäkring och 
bruttolöneavdrag
Nu när avdragsrätten för privata pen-
sionsförsäkringar sänks till 1 800 kr per år 
har vi (ett aktiebolag)tänkt erbjuda våra 
anställda utökad tjänstepensionsförsäk-
ring mot bruttolöneavdrag. Hur räknar vi 
ut bruttolöneavdraget så att det blir kost-
nadsneutralt för företaget?

Svar:
Den här formeln kan användas för anställda 
mellan 26 och 65 år (dvs där arbetsgivaravgift
erna är 31,42%), under förutsättning att det 
totala beloppet för tjänstepensionsförsäk
ringen håller sig inom avdragsramen  
(35% av årets eller föregående års lön):
Utökad premie x 1,2426/1,3142
 Särskild löneskatt på pensionspremien = 
24,26%, inbesparade arbetsgivaravgifter på 
löneminskningen = 31,42%
Lisa vill bruttolöneväxla en tjänstepensions
premie på 10 000 kr. Bruttolöneavdraget blir:
10 000 x 1,2426 / 1,3142 = 9 455 kr.
 Observera att underlaget för beräkning av 
semesterlön minskar med bruttolöneavdraget 
och ev avtalsförsäkringar. Det finns dock inget 
som hindrar att ni beräknar semesterlönen 
 utifrån den tidigare bruttolönen. Tänk även på 
att bruttolöneavdraget påverkar den anställ
des sjuk och pensionsgrundande inkomst. 

Ändrat spärrlönetak
Från och med vilket år gäller sänkningen 
av spärrlönetaket från 10 till 9,6 inkomst-
basbelopp?

Svar:
Sänkningen gäller från och med beskattnings
året 2016 och gäller löner utbetalda under 
2015. Det innebär alltså att den som vill vara 
säker på att uppfylla lönekravet ska ta ut 
minst 557 760 kr i lön under 2015 (om de 
totala lönerna i företaget överstiger 
ca 4,1 miljoner kr).

Underskrift kontroll-
balansräkning
Vem måste skriva under en kontroll-
balansräkning? Räcker det med styrelsen 
om man inte har någon revisor?

Svar:
Enligt reglerna i aktiebolagslagen ska minst 
hälften av styrelsens ledamöter underteckna 
kontrollbalansräkningen. Detta gäller alla 
handlingar som styrelsen ska underteckna 
enligt aktie bolags lagen. 
 Observera att bolagets årsredovisning ska 
undertecknas av hela styrelsen (detta regleras 
i årsredovisnings lagen).

Avdrag för särskild  
löneskatt
Ett aktiebolag har betalat premier för 
tjänstepensionsförsäkringar för bolagets 
ägare. Eftersom ägaren inte tog ut någon 
lön (varken under året eller året före) så 
fick bolaget inte dra av premierna. Får 
bolaget dra av den särskilda löneskatten 
på dessa (ej avdragsgilla) pensionspremier?

Svar:
Ja, den särskilda löneskatten får ändå dras av. 
Begränsningen i avdragsrätten gäller enbart 
premierna för pensionsförsäkringarna.

Provision från utlandet
Hur ska vi hantera provision till ett annat 
EU-land, räknas det som en tjänst i moms-
sammanhang?

Svar:
Ja, provisionsintäkter hör till förmedlings
tjänsterna och då gäller huvud regeln, dvs 
inget momspåslag och redovisning i ruta 39 
i  momsdeklarationen (och i en periodisk 
 sammanställning).
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Moms på guidad tur 
med segway
Vilken momssats är det när man kör 
guidade turer med segways? 

Svar:
Guidning omfattas inte av något undan
tag i momslagen, vilket innebär att det är 
25% moms på tillhandahållandet. Där
emot anses guidning vara en under
ordnad tjänst om den ingår i en person
befordran (6% moms). På en guidad tur 
med buss är det alltså 6% moms. Om man 
däremot hyr ut bilar, mopeder eller seg
ways, så handlar det inte om person
befordran, utan uthyrning av ett trans
portmedel. Det innebär alltså att det är 
25% moms på ersättningar för guidade 
turer med segways.
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Kurser i urval
Att gå på kurs ska vara en upplevelse – intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande. Våra kurser 
uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av kursarrange mang. Kunniga och 
engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad och trevlig stämning – detta gör våra kurser 
till just den upplevelse du som kursdeltagare vill ha. 
 Här är ett urval av våra kurser på som du antingen går på plats eller som eKurs på webben. 
Målet är att erbjuda heltäckande och  intressanta utbildningar för att möta ditt kunskaps
behov, i dag och i morgon. 

För mer information och  anmälan kan du gå in på vår hemsida www.blinfo.se eller ringa 
0650-54 14 00.

Redovisning Ort Utb.tim.
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 Malmö 6 red.
K2 i praktiken – nu är det dags!  Stockholm 6 red.
K3 i praktiken  Stockholm 6 red.
Redovisningsdagen Stockholm 3 red.

Skatt och deklaration Ort Utb.tim.
Deklaration – Aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt
Deklaration – Enskild firma Stockholm 6 skatt
Deklarationsnyheter Stockholm 3 skatt
Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt
Fastighets- och byggmoms Stockholm 6 skatt
Fastighets- och byggmoms Göteborg 6 skatt
Fåmansföretag – nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt
Fällor och fel i praktiken – Skatt Stockholm 6 skatt
Fällor och fel i praktiken – Skatt Malmö 6 skatt
Järvsöweekend Järvsö 18 tim
Momsdagen  Stockholm 6 skatt
Momshantering, internationell handel Stockholm 6 skatt
Momshantering, internationell handel Göteborg 6 skatt
Momshantering, internationell handel Malmö 6 skatt
Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt
Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt
Skattedagen  Malmö 5 skatt
Skattedagen  Göteborg 5 skatt
Skattedagen  Stockholm 5 skatt
Utlandskurs, skatt och ekonomi Portugal 

Personal Ort Utb.tim.
Lön I Stockholm 12 övrigt
Lön II Stockholm 12 övrigt
Semester Stockholm 6 övrigt

Övrigt Ort Utb.tim.
Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt
Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red.
Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 övrigt

Redovisning  Utb.tim.
Bokföring – grundläggande  bok föringskurs eKurs 6 red.
Bokslut & årsredovisning eKurs 10 red.
Intäktsredovisning enligt K-regelverken  eKurs 3 red.
K2 eller K3? – dags att välja  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.
Byte från enskild firma till aktiebolag  eKurs 3 skatt
Enskild firma eller aktiebolag  eKurs 3 skatt
Deklaration – Aktiebolag  eKurs 2 skatt
Deklaration – Enskild firma  eKurs 2 skatt
Deklarationsnyheter eKurs 3 skatt
Deklarera på K10 eKurs 2 skatt
Fåmansföretag eKurs 4 skatt
Fällor och fel i praktiken – Moms  eKurs 3 skatt
Fällor och fel i praktiken – Skatt eKurs 3 skatt
Moms i praktiken eKurs 4 skatt
Momsnyheter eKurs 2 skatt
Pensionsplanering för företagare eKurs 3 skatt
Representation  eKurs 2 skatt
Skatteförfarandet i praktiken eKurs 2 skatt
Skattenyheter eKurs 3 skatt
Skatteplanering i aktiebolag eKurs 4 skatt
Skatteplanering i enskild firma eKurs 2 skatt
Traktamente  eKurs 3 skatt
Utlandsmoms – grunderna  eKurs 3 skatt

Personal  Utb.tim.
Förmåner  eKurs 2 övrigt
Lön I eKurs 4 övrigt
Löneväxling eKurs 2 övrigt
Semester  eKurs 6 övrigt
Personalnyheter  eKurs 1 övrigt

Övrigt  Utb.tim.
Bostadsrättsföreningar eKurs 3 övrigt
Samfälligheter eKurs 3 övrigt

eKurser (webbkurser)Kurser

Alla kurser ger utbildningstimmar 
för SRF och FAR

http://www.blinfo.se/kurser
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
Utb.tim
www.blinfo.se/ekurser
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Tips & råd från programsupporten

support@blinfo.se | 065054 14 05 |  
facebook.com/bladministration | online.bladministration.se

Årets första programversion bjuder på en hel del nya funktioner och nyheter, främst på grund av nya regler och råd 
som införts. Bland  annat har Bokföringsnämndens nya allmänna råd och nya regler för hantering av importmoms 
påverkat hanteringen i BL Bokföring. För företag som fakturerar husarbeten gäller nya regler för ansökan om ROT/RUT. 

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

Bokföringsnämndens  
nya allmänna råd
För räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 
och senare gäller ett nytt allmänt råd från 
Bokföringsnämnden (BFN). På grund av 
detta har anpassningar gjorts i BL Adminis
tration (version 2015.1.100 och senare).
 Bokföringsnämndens allmänna råd inne
bär att det inte längre är tillåtet att fritt 
ändra i befintliga verifikationer. En rättelse 
måste istället göras via en separat ändrings
verifikation. En verifikation får dock ändras 
(eller tas bort), på samma sätt som varit 
möjligt tidigare, så länge den är att betrakta 
som preliminär. Om du vill använda prelimi
nära verifikationer måste dessa låsas när du 
är klar med perioden. För att försäkra oss om 
att de låses i tid har vi infört ett system för 
automatisk låsning av perioder.
 Om du vill lära dig mer om hur dessa nya 
regler hanteras i BL Administration kan du 
anmäla dig till vår livesända program
utbildning där vi visar hur du gör. 

Programutbildning vid din dator
Med våra livesända programutbildningar 
kan du lära dig delar av BL Administration 
på ett snabbt och smidigt sätt direkt vid 
din dator. Livesändningen tar endast en 
timme av din tid och du har möjlighet att 
ställa frågor. 
 Det hela är väldigt enkelt. Du behöver 
bara klicka dig in på vår webbsida som 
används för livesändningar, sedan visar vi 
dig programmets funktioner direkt på 
 skärmen. Du kan luta dig tillbaka och titta. 
De andra deltagarna ser inte dig och du ser 
inte dem.

Nya regler för ROT/RUT-ansökan
För fakturor som betalas från 1 april 2015 
gäller nya regler för HUStjänster, som inne
bär att du som använder funktionen för 
ROT/RUT behöver uppdatera ditt program 
till minst version 2015.1.104. Reglerna inne
bär att fler uppgifter ska lämnas i begäran 
om utbetalning och att begäran endast kan 
göras elektroniskt. 

 För fakturor som betalas efter 31/3 2015 
ska begäran om utbetalning även innehålla 
en specifikation som visar vilken typ av 
HUSarbete som har utförts, uppgifter om 
antalet arbetade timmar, debiterad ersätt
ning för material samt debiterad ersättning 
för annat än arbete och material (övriga 
kostnader). Om du missat att lägga in de 
nya uppgifterna, alternativt att kunden är 
sen med sin betalning, kan du i efterhand 
komplettera posterna med detta i samband 
med att du skapar din begäran om utbetal
ning. 
 Efter 31/3 2015 är det inte längre möjligt 
att lämna begäran om utbetalning på pap
per. Du ska istället göra detta elektroniskt 
genom att ladda upp en fil i Skatteverkets 
etjänst Rot & Rut. 
 Om du vill lära dig mer om hur dessa nya 
regler hanteras i BL Administration kan du 
anmäla dig till vår livesända programutbild
ning där vi visar hur du gör. 

Representationsguiden uppdaterad 
utifrån de nya momsreglerna
Från och med version 2015.1.100 är repre
sentationsguiden som du når i verifika
tionsregistreringen under Mer – Representa
tion (alternativt snabbknappen Repr. eller 
konteringsguiden för representation) upp
daterad enligt de nya momsreglerna.
 I guiden anges det totala beloppet för 
representationen, hur många som deltog 
samt om det är extern, intern eller övrig 
representation. För momsberäkningen 
anges också vilken typ av dryck som ingick 
i måltiden. Utifrån detta beräknar sedan 
programmet automatiskt hur stor moms 
som kan lyftas samt hur stor del som blir 
avdragsgill respektive ej avdragsgill repre
sentation.

Hantering av importmoms
Från och med den 1 januari 2015 gäller nya 
regler för importmoms som innebär att 
momsregistrerade företag ska redovisa sin 
importmoms till Skatteverket i stället för till 
Tullverket. 

 BASgruppen har i samband med detta 
tagit fram nya konton som kan användas 
för hanteringen av importmomsen. Sam
tidigt har ett antal konton slagits ihop och 
fått ändrade kontonummer. I samband 
med att kontona har ändrats kommer även 
de momskoder som används på konton 
och leverantörer för automatisk kontering 
av moms vid omvänd skattskyldighet auto
matiskt att konverteras så att det bara finns 
en gemensam kod för de tre olika typerna 
av omvänd skattskyldighet (varuförvärv 
från EU, tjänsteförvärv från utlandet och 
omvänd skattskyldighet i byggbranschen).
 Vid uppdatering till en version som han
terar importmomsen (2015.1.100 eller 
senare) kommer programmet även att vilja 
göra en kontokonvertering för de nya kon
tona enligt den nya standarden från BAS
gruppen. En kontokonvertering innebär att 
samtliga saldon på de konton som konver
teras flyttas till nya konton, i det här fallet 
2614, 2624 eller 2634. Vår rekommendation 
är att du genomför kontokonverteringen 
eftersom du annars inte kan få en korrekt 
kontering via momskoderna från konton 
och leverantörer.
 I och med att importmomsen ska redo
visas i momsdeklarationen har några nya 
rutor tillkommit på skattedeklarationen. 
Rutorna finns i delen H för import (ruta 50) 
och delen I för utgående moms på import 
(ruta 60, 61, 62).

Programutbildningar 2015 

BL Fakturering 4 maj

BL Bokföring 5 maj

BL Lön 6 maj

BL Bokslut 19 okt, 20 nov

mailto:support@blinfo.se
www.facebook.com/bladministration
http://www.online.bladministration.se
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support@blbokslut.se | 065054 14 05 |  
facebook.com/blbokslut | online.blbokslut.se

B L  B O K S L U T

Tips & råd från programsupporten

BFNAR 2012:1, Årsredovisning (K3)
Nu finns det stöd för att upprätta en årsredovisning för det enskilda 
företaget enligt BFNAR 2012:1, årsredovisning (K3). Stödet är främst 
anpassat för aktiebolag.
 Det finns ett begränsat antal noter men det går att skapa egna 
noter vilket gör det möjligt att upprätta en fullständig årsredo
visning enligt K3. Fler noter planeras till kommande versioner.
K3 kan du välja när du skapar en ny fil.

e-Böcker
Vi har lagt in ytterligare en bok (i PDFformat) i BL bokslut, nämligen; 
– Bokslut & redovisning i mindre aktiebolag – K3.
 Sedan tidigare ligger även böckerna:
– Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel
– Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2
 Du når böckerna till vänster i Snabbstarten eller i menyn Hjälp 
och eBöcker.

Redigering av tilläggsupplysningarna i årsredovisningen
Genom att högerklicka på en not får du möjlighet att redigera till
läggsupplysningarna. Funktionen hjälper dig att infoga sidbryt, 
infoga en rad eller att ta bort en rad.

Avrundning
I programmet finns en automatisk avrundningsfunktion som du 
hittar under funktionsknappen Inställningar i Årsredovisningen. 
Bocka för att du vill använda dig av funktionen under fliken Avrund
ning. Ange en rubrik som du vill föra en eventuell differens till.

Frågor & Svar
Knappen Frågor & svar är ett fråge och supportforum i BL bokslut. 
Förhoppningsvis hittar du svar på din fråga genom att söka i vårt 
forum, i annat fall kan du göra ett inlägg som vi svarar på påföl
jande vardag.

support@blekonomi.se | 065054 14 08 |  
facebook.com/blekonomi | www.blekonomi.se

B L  E K O N O M I

Anpassning till Bokföringsnämndens nya allmänna råd
Nya versionen av BL Ekonomi är anpassad till Bokföringsnämndens 
nya allmänna råd. När du öppnar din organisation första gången 
efter att du uppdaterat till versionen får du upp ett fönster med 
information om detta. Den största förändringen är att du inte 
längre får ändra i befintliga verifikationer. Om du  behöver rätta/
ändra en verifikation måste du skapa en ändrings verifikation.

Avdragsboken och Deklarationsteknik
Nu finns den nya utgåvan av boken Avdrag i programmet. Du når 
den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp, eBöcker.
 Boken är en perfekt hjälp inför deklarationsarbetet. Här hittar du 
alla skatteavdrag i bokstavsordning. Inom kort publicerar vi även 
boken Deklarationsteknik 2015 i programmet. 

K11 – investeraravdrag
En ny blankett har tagits fram för att hantera investeraravdraget. 
Den ska du använda för att begära (eller återföra) investeraravdrag 
– en bra möjlighet för alla som nyss köpt aktier eller gjort nyemis
sion. Det finns dock ett löneunderlagskrav på 300 000 kr som 
måste uppfyllas. Läs mer om detta i böckerna Avdrag 2015 och 
Deklarationsteknik 2015 i ditt program. 

Värdepapper
I BL Skatt finns menyalternativet Värdepapper. Det är en tilläggs
modul som är enkel och bra att använda för dig som har många 
värdepapperstransaktioner. Numera kan du även överföra upp
gifter från vårt gamla program WinPortfölj.  För att göra detta ska 
du använda WinPortfölj 2015 där du väljer Arkiv, Exportera alla filer 
till BL Skatt. Därefter öppnar du den fil i BL Skatt som du vill göra 
importen till. Öppna värdepappersmodulen och välj funktions
knappen Import WinPortfölj. Se manualen i programmet för att få 
fler nyttiga tips om hur du kan använda denna del av programmet. 

Licensiering av programmet
 Om du ännu inte har licensierat ditt program är det nu hög tid. 
Programmet fungerar annars som en demoversion i 30 dagar. 
 Enklast aktiverar du din licens genom att ange ditt kundnummer 
och sedan klicka på Licensuppdatering  över internet. 

B L  S K A T T
support@blskatt.se | 065054 14 04 |  
facebook.com/blskatt | online.blskatt.se

Nytt i hanteringen av ROT-/RUT-ansökningar
Från 1 april gäller nya regler för ROT och RUThantering. Fakturor 
som betalas från och med detta datum ska innehålla fler uppgifter 
när det gäller arbetet som ligger till grund för ROT/RUTavdraget. 
Man måste specificera mer exakt vad arbetet bestått i och vi har 
därför lagt in en möjlighet att göra det här direkt när du skapar 
 fakturan.

mailto:support@blbokslut.se
www.facebook.com/blbokslut
http://www.online.bokslut.se
mailto:support@blekonomi.se
www.facebook.com/blekonomi
www.blekonomi.se
mailto:support@blskatt.se
www.facebook.com/blskatt
http://www.online.blskatt.se
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Boktips! 

SKATT & DEKLARATION

SKATTENYHETER 2015 
beskriver de nya skatte regler 
som börjar gälla vid årsskiftet 
14/15. Du får råd och tips om 
hur du kan  utnyttja de nya 
reglerna på bästa sätt, både 
för din egen del och för före
tagets.

Jan15, 165 sid, 20 uppl 

296 kr + moms 

AVDRAG 2015 är ett  perfekt 
avdrags lexikon  inför deklara
tionen – både för  före tag och 
privat personer. Totalt inne
håller  Avdrag 2015 fler än 
750 sökord! 

Dec14, 324 sid, 20 uppl

296 kr + moms

DEKLARATIONS TEKNIK 
2015 är en lättfattlig hand
ledning för deklarationen 
med en genomgång av samt
liga blanketter med ifyllda 
förklarande exempel. 
En ovärderlig hjälp inför 
 deklarationen 2015. 

Feb15, 430 sid, 22 uppl

396 kr + moms

MOMS är utförlig hand
ledning som förklarar alla 
momsregler på ett lättfattligt 
sätt. Innehåller fördjupnings
kapitel om viktiga och speci
ella områden som fastigheter, 
kultur, bilen och vinstmargi
nalmoms. En bibel för alla 
som kommer i kontakt med 
knepiga momsfrågor.

Feb15, 752 sid, 15 uppl

496 kr + moms

REPRESENTATION är en 
praktiskt inriktad skatte
handbok för företag och 
 anställda. Boken handlar om 
de många gånger svårtolkade 
skattereglerna om extern och 
intern representation.

Okt14, 272 sid, 7 uppl

396 kr + moms

BL Skatt Företag
– lättanvänt program för din och företagets deklaration

BL Skatt är ett kraftfullt skatte och deklarationsprogram. Komplett med 
beräknings  bilagor, preliminärdeklaration, skatte analys, automatisk deklarations
kontroll, mm.  
 Via SIEöverföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och 
andra ekonomi system. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen 
och deklarationen.
 Med BL Skatt Företag gör du snabbt och enkelt både din och företagets 
 deklaration. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, 
snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera.

Lättanvänt och kraftfullt
BL Skatt är marknadens mest användar
vänliga skatte och deklarationsprogram. 
Via en guide skapar du enkelt de blanket
ter som behövs. Lättanvän  da och smarta 
beräknings bilagor hjälper dig att fylla i 
 Skatteverkets blanketter.

Blanketter och bilagor 
Förutom Skatteverkets deklarations
blanketter innehåller  BL Skatt en mängd 
 bilagor för allt du kan tänkas vilja räkna 
fram. Dessutom finns blanketter för t ex 
kontrolluppgifter,  preliminärdeklaration, 
skalbolagsdeklara tioner och reduktions
ansökningar. 

Automatisk deklarationskontroll
När du har gjort klart en deklaration kan 
du utnyttja den inbyggda kontrollfunk
tionen. Den meddelar om någonting 
 verkar vara fel och ger dig tips om exem
pelvis vilka olika  avsättningar du kan 
göra. 

Omfattande hjälpfunktion
I BL Skatt finns en omfatt ande informa
tionsbank. Dessutom har du tillgång till 
eböckerna DEKLARATIONS TEKNIK och 
 AVDRAG direkt i  programmet. *Enligt SRF:s undersökning Nöjd kund

Programfunktioner

Samtliga deklarationsblanketter

Fullständig skatteberäkning

Möjlighet att spara upp till 10 deklara
tioner

Simulering/skatteplanering

Kontantberäkning

Aktietransaktioner

Beräkningsbilagor/hjälpblanketter

Översiktlig blanketthanterare

Informationsbank/hjälpsystem

SIEimport

SRUexport/filöverföring

Beräkning av periodiseringsfond, ränte
fördelning och expansionsfond

Fri telefonsupport, skatte och pro
gramfrågor

Handböckerna Deklarationsteknik och 
Avdrag direkt i programmet

Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna!*

BL Skatt Företag (10 deklarationer) 

1 890 kr  + moms
Förlängning 1 490 kr + moms/år 

Samtliga böcker finns även som e-bok 
se www.blinfo.se

http://http://www.blinfo.se/skatteprogram/bl-skatt-foretag__5668
www.blinfo.se
http://www.blinfo.se/bocker/representation__5610
http://www.blinfo.se/bocker/moms__5584
http://www.blinfo.se/bocker/deklarationsteknik__5274
http://www.blinfo.se/bocker/avdrag__5165
http://www.blinfo.se/bocker/skattenyheter__5641
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Boktips! 

BOKFÖRING & BOKSLUT

BL Bokföring installerat

1 990:-  + moms
BL Bokföring i molnet

99:- kr/mån + moms

BOKFÖRING är en oum
bärlig handbok för dig som 
 sköter bokföringen i ett före
tag eller en förening. Inne
håller hundratals konterings
mallar som visar hur du bok
för olika transaktioner. Ett 
perfekt uppslagsverk för alla 
som ägnar sig åt bokföring. 

Jan15, 472 sid, 19 uppl

396 kr + moms 

BOKSLUT & ÅRSREDO-
VISNING I MINDRE 
 AKTIEBOLAG – K2  
är en praktisk handbok som 
visar hur du upprättar en 
 års redovisning för ett mindre 
 aktiebolag enligt K2 
reglerna.

Jan15, 401 sid, 5 uppl

496 kr + moms

BOKSLUT & ÅRSREDO-
VISNING I MINDRE 
 AKTIEBOLAG – K3 är en 
handbok i hur du upprättar 
bokslut och årsredovisning 
enligt de nya K3reglerna. 
 Boken visar hur du bör 
 arbeta när du upprättar års
redovisning enligt K3.

Jan14, 499 sid,1 uppl

496 kr + moms

BOKFÖRING & BOKSLUT 
I ENSKILD FIRMA är en 
komplett handbok för dig 
som sköter redovisningen i 
en enskild firma. Boken hjäl
per dig både att upprätta ett 
förenklat årsbokslut och att 
löpande bokföra alla affärs
händelser i en enskild firma. 

Jan14, 379 sid, 5 uppl

396 kr + moms

BUDGET  är en praktisk 
handbok där du steg för steg 
och konto för konto ser hur 
du tar fram en genomtänkt 
budget. Du får en utförlig 
 genomgång av hur du gör en 
resultatbudget, en likviditets
budget och en balansbudget.

Okt14, 128 sid, 8 uppl

296 kr + moms

BL Bokslut Företag 
– komplett program för 
 bokslutet och årsredovisningen

BL Bokslut Företag är ett kraftfullt boksluts 
och   årsredovisningsprogram. Genom använd
ande av modern teknik har vi utvecklat ett 
lättarbetat, pedagogiskt och kompetent 
program som låter dig göra bokslut på enklast 
tänkbara sätt.

BL Bokslut Företag har alla funktioner du behö
ver för att upprätta bokslut och årsredovisning 
för ditt aktiebolag – bokslutsbilagor, tilläggs
upplysningar, förvaltningsberättelse, mm. 
Du för enkelt över uppgifterna från din bok
föring till BL Bokslut med hjälp av en siefil.
 I programmet ingår ett anläggningsregister 
som automatiskt beräknar planenliga avskriv
ningar och vinst/förlust vid försäljningar, mm. 
Från anläggnings registret hämtar du enkelt 
uppgifter till de olika bokslutsbilagorna.

BL Bokföring
– bokföringsprogrammet med  
de nöjdaste användarna

BL Bokföring är ett mångsidigt bokförings
program med många smarta funktioner som 
effektiviserar ditt arbete. Det här är vårt mest 
sålda bokföringsprogram och det kan integreras 
med de andra programmen i BL Administration, 
t ex BL Fakturering. 

Programmet är anpassat till Bokför ings
nämndens (BFN) nya allmänna råd, med bl a 
preliminär bokföring,  ändringsverifikationer 
och automatlåsning av  perioder. Rådet gäller 
från 1 januari 2015.
 Fyra år i rad har BL Administration haft de 
nöjdaste användare i SRF:s stora undersökning.

BL Bokslut Företag

2 590:-  + moms
Förlängning 2 290 + moms/år 

 ✓ Konteringsguider

 ✓ Ändringsverifikationer

 ✓ Preliminär bokföring

 ✓ Förenklat årsbokslut

 ✓ Mest nöjda användarna »

 ✓ Lättanvänt och överskådligt
 ✓ Tydlig arbetsgång
 ✓ Innehåller allt du behöver  
 för att göra bokslut och 
 årsredovisning

 ✓ 6 månader programsupport  
ingår

 ✓ Hanterar upp till 3 företag

Med BL Bokföring i molnet effektivi serar 
du ditt arbete ytterligare och får tillgång till 
många smarta programfunktioner. Bok för
ingen kan också kopplas ihop med exempel
vis faktureringen så att du jobbar helt inte
grerat, vilket gör din administration ännu mer 
överskådlig och lättåtkomlig.

http://www.blinfo.se/bokforingsprogram/bl-bokforing__5221
http://www.blinfo.se/bokforingsprogram/bl-bokforing-i-molnet__13352
http://www.blinfo.se/bokslutsprogram/bl-bokslut-foretag__5195
http://www.blinfo.se/bocker/bokforing__5608
http://www.blinfo.se/bocker/bokslut--arsredovisning-i-mindre-aktiebo__5160
http://www.blinfo.se/bocker/bokslut--arsredovisning-i-mindre-aktiebo__5264
http://www.blinfo.se/bocker/bokforing-och-bokslut-i-enskild-firma__5595
http://www.blinfo.se/bocker/budget__5270
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Boktips! 

LÖNER & PERSONAL

 ✓ Marknadens mest prisvärda?
 ✓ Lättarbetat anställdaregister
 ✓ Färdiga lönearter 
 ✓ Lönebesked som du vill ha dem
 ✓ Betalfiler
 ✓ Mest nöjda användarna 
 ✓ 6 månaders programsupport  ingår

BL Lön
– löneprogrammet med de nöjdaste användarna

BL Lön är ett lättarbetat löneprogram där du registrerar löner utifrån färdiga 
lönearter och skriver ut lönebesked till den anställde. Programmet skapar en 
betalfil för utbetalning via internetbank eller via Bankgirot.

Programfunktioner

Löneartsregister

Anställdaregister

Automatisk skatteberäkning

Jämkning och engångsskatt

Löneackumulatorer

Lönebesked

Lönebesked med epost

Banklista

Betalfiler

Arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift

CSRförfrågan/svar

Grafisk blankettgenerator

Integrering med bokföringsprogrammet

Upp till 3 företag

Övningsföretag

Manual och filmade guider

eBoken Lönehandboken

Fri support och uppdatering i 6 månader

De vanligaste lönearterna finns upplagda 
i programmet, så allt du behöver göra är 
att lägga in uppgifter om de anställda och 
sedan börja registrera löner. I programmet 
skapar du enkelt lönebesked till den 
 anställde och tar fram kontrolluppgifter. 
 Programmet skapar en betalfil för utbetal
ning via internetbank eller via Bankgirot.
 Programmet är lämpligt för dig med 
upp till 50 anställda.
 Vid köp av programmet ingår support 
och uppdateringsavtal i sex månader.
 BL Lön är en del i ekonomisystemet 
BL Administration och kan därför inte
greras med bokföring, fakturering, 
 leverantör, tidredovisning, mm. 
 Fyra år i rad har BL Administration 
haft de nöjdaste användare i SRF:s stora 
undersökning.

Du kan läsa mer och beställa programmen och böckerna  
på vår hemsida www.blinfo.se

Med BL Lön i molnet får du till ett lågt 
pris ett lättarbetat löneprogram som 
låter dig arbeta med lönerna från vilken 
dator som helst som har tillgång till inter
net och BL Admini stration installerat.
 Med BL Lön i molnet får du säker lag
ring och automatisk säkerhetskopiering 
av dina uppgifter. Dessutom arbetar du 
alltid i den senaste versionen 

BL Lön installerat

1 990:-  + moms
BL Lön i molnet

129:-  /mån + moms

ANSTÄLLDA är Sveriges 
mest köpta personalhandbok. 
Komplett med alla regler du 
som arbetsgivare behöver 
 känna till. Anställningsavtal, 
semester, sjuklön, rekrytering, 
rätt till ledighet och upp
sägning är några av de  saker 
boken tar upp.

Jan14, 382 sid, 18 uppl 

496 kr + moms 

SEMESTER & SJUKFRÅN-
VARO är en praktisk hand
bok för alla som hanterar 
 semesterfrågor och frågor 
kring personalens sjukfrån
varo. Boken visar bl a hur du 
beräknar semesterlön, 
semester ersättning, betalda 
och obetalda semesterdagar, 
sparad semester och sjuklön.

Nov14, 228 sid, 2 uppl

396 kr + moms

FÖRMÅNER är en praktisk 
uppslagsbok där du hittar den 
skattemässiga behandlingen 
av alla tänkbara förmåner. 
En del förmåner  beskattas fullt 
ut. Andra  beskattas enligt ett 
förmånligt schablonvärde 
medan vissa är helt skatte fria. 

Okt14, 361 sid, 11 uppl

396 kr + moms

LÖNEHANDBOKEN är en 
heltäckande handbok för dig 
som arbetar med löne och 
personal administration. 
Du får vägledning i allt från 
hur en viss förmån bör hante
ras till hur du ska redovisa 
personalkostnader i bokslutet.

Jan14, 381 sid, 9 uppl

496 kr + moms

TRAKTAMENTE handlar om 
skattereglerna för anställda 
och företagare i samband 
med tjänsteresor. I boken 
 beskrivs utförligt vilka krav 
som måste vara uppfyllda för 
att skattefritt traktamente ska 
kunna  betalas ut. 

Okt12, 141 sid, 1 uppl

396 kr + moms

www.blinfo.se
http://www.blinfo.se/loneprogram/bl_lon
http://www.blinfo.se/loneprogram/bl-lon-i-molnet__13361
http://www.blinfo.se/bocker/anstallda__5162
http://www.blinfo.se/bocker/semester--sjukfranvaro__5649
http://www.blinfo.se/bocker/formaner__5379
http://www.blinfo.se/bocker/lonehandboken__5427
http://www.blinfo.se/bocker/traktamente__5654


Sveriges mest köpta böcker om bostadsrätt!

FISSIONER handbok för 
dig som äger eller arrende
rar en jordbruksfastighet 
och vill lära dig hur skatte
reglerna fun gerar – för att 
själv kunna sköta 

496 kr + moms
1 uppl, dec 2014, 214 sid

Boknyheter!

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!
ENSKILD FIRMA 
innehåller allt du kan 
tänkas undra över som 
egen företagare när det 
gäller skatt, ekonomi och 
juridik. Boken är praktiskt 
inriktad och innehåller 
många exempel.
396 kr + moms
23 uppl, jan 2015, 318 sid

HANDELSBOLAG är en 
handbok där du hittar allt du 
behöver veta om skatt, ekono
mi och juridik för både han
delsbolaget (kommandit
bolaget) och dig som del
ägare. 

396 kr + moms
21 uppl, jan 2015, 325 sid

EGET AKTIEBOLAG  är 
skriven för dig som har 
 eller tänker starta ett litet 
aktiebolag. Med litet me
nas att du äger  bolaget 
själv eller tillsammans 
med familjen och att verk
samheten inte är så stor att 
du behöver ha revisor. 

396 kr + moms
3 uppl, jan 2015, 205 sid

STARTA & DRIVA 
 FÖRETAG är boken för 
dig som driver eller tänker 
starta ett eget företag – 
oavsett bransch och före
tagsform. 

296 kr + moms
22 uppl, feb 2015, 263 sid

LANTBRUKARBOKEN är en 
lämplig bok för dig som äger 
eller arrenderar en jordbruks
fastighet och vill lära dig hur 
skattereglerna fungerar. Inne
håller mängder av råd och tips 
om de möjligheter skatte
reglerna ger. 

396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 347 sid

DRIVA FÖRETAG SOM 
PENSIONÄR vänder sig till 
dig som startar företag, 
fortsätter att driva företag 
eller som avslutar ditt före
tagande i och med pension
eringen. 

396 kr + moms
3 uppl, feb 2015, 177 sid

EKONOMISKA  
FÖRENINGAR förklarar 
utförligt hur en ekonomisk 
förening (kooperativ) fung
erar skattemässigt och juri
diskt. 

396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 285 sid

MARKNADSFÖRING är 
en handbok i marknads
föring för småföretag som 
har begränsade resurser 
och därför kräver snabb 
”payback” på marknads
föringspengarna. 
396 kr + moms
9 uppl, mars 2015, 170 sid

http://www.blinfo.se/stora-ekurspaketet
mailto:salj@blinfo.se
http://www.blinfo.se/bocker/fissioner__13428
http://www.blinfo.se/bocker/enskild-firma__5329
http://www.blinfo.se/bocker/handelsbolag__5394
http://www.blinfo.se/bocker/eget-aktiebolag__11539
http://www.blinfo.se/bocker/starta--driva-foretag__5629
http://www.blinfo.se/bocker/lantbrukarboken__5421
http://www.blinfo.se/bocker/driva-foretag-som-pensionar__5272
http://www.blinfo.se/bocker/ekonomiska-foreningar__5304
http://www.blinfo.se/bocker/marknadsforing__5580


Basbelopp 2014 2015
Prisbasbelopp (pbb) 44 400 kr 44 500 kr
Förhöjt pbb 45 300 kr 45 400 kr
Inkomstbasbelopp 56 900 kr 58 100 kr

Statslåneräntan 
131231 2,25% 140831 1,34%
140430 2,04% 141130 0,90%
140630 1,76% 141231 0,83%

Referensränta 
2014-07-01–2014-12-31 1,0%
2015-01-01–2015-06-30 0,0%

Socialavgifter 2014 2015
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%

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 (förslag finns dock 
om ändringar av socialavgifterna för ungdomar).  Regional 
nedsättning 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 
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

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 43 kr
Lunch eller middag 86 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 215 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

Mars
20 Periodisk sammanställning för februari (pappers blankett)

25 Periodisk sammanställning för februari (elektronisk)

26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-01-31)

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

Inbetalning av moms (större företag)

31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2014-08-31)

April
1 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2014-07-31 och 2014-08-31 

(elektronisk)

13 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2014-07-31 
och 2014-08-31 (elektronisk)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars, momsdeklaration 
för februari (mindre företag med månadsmoms)

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

17 Slutskattebesked (bokslut 2014-01-31, 2014-02-28, 2014-03-31, 2014-04-30)

20 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2015 (pappersblankett)

27 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2015 (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-02-28)

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

Inbetalning av moms (större företag)

Maj
4 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)

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank. Snabbfakta 2015

Nyhet! säsongen 2015/2016
I år satsar vi på fylligare skatteträffar med mer innehåll och fler föreläsare. 
Dessutom blir det heldagar med momsnyheter och redovisningsnyheter 
i Stockholm. Vi toppar med våra främsta experter på respektive område. 

Välkommen på givande informationsträffar med oss!

Momsdagen 2016 
17 nov 2015

Ulf Bokelund Svensson Markus Karlsson Patrick Andersson

Redovisningsdagen 2016 
30 nov 2015

Anette Broberg Lena Sörell Sven-Inge Danielsson

Skattedagen 2016 
18 nov 2015

Thomas Norrman Lennart AnderssonUlf Bokelund Svensson

Plats: World Trade Center | Tid: 9.30–15.30 | Pris: 2 590:-/dag + moms
Läs mer på www.blinfo.se/kurser

www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
www.blinfo.se
www.blinfo.se/kurser
http://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic


Antal Titel Pris

Aktiebolag 496 

Anställda 496 

Avdrag 2015 – ny upplaga 296 

Avtal 396 

Betalningar 396

Bokföring – ny upplaga 396 

Bokföring & bokslut i enskild firma 396

Bokslut och årsredovisning  
i mindre AB – K2 – ny upplaga

496

Bokslut och årsredovisning  
i mindre AB – K3 

496

Bokslutsanalys 396

Bostadsrättsföreningar – ny upplaga 396 

Bouppteckning & arvskifte – ny upplaga 396 

Byte från enskild firma till AB 396

Byte från handelsbolag till AB 396

Deklarationsteknik 2015 – ny upplaga 396

Driva företag som pensionär – ny upplaga 396

Eget aktiebolag – ny upplaga 396

Ekonomiska föreningar – ny upplaga 396

Enskild firma – ny upplaga 396

Fastighetsbeskattning 396 

Fastighetsjuridik 396

Fissioner – ny upplaga 496

Fusioner 496

Fåmansföretag 496

Fällor & fel i praktiken – redovisning 396

Fällor & fel i praktiken – skatt och moms 496

Företagets ekonomi 396

Företagsjuridisk uppslagsbok 496 

Företagskalkyler 396

Förhandlingsteknik – ny upplaga 296

Förmåner 396

God man & förvaltare  
– problem och lösningar – ny bok 296

Handelsbolag – ny upplaga 396

Ideella föreningar 296 

Inköpsteknik 296

K2 eller K3 i bostads rättsföreningar 296

Kulturarbetarboken – ny upplaga 396
Lantbrukarboken – ny upplaga 396
Likvidation 496

Lönehandboken 496 

Makar 296

Mallar & dokument 596 

Marknadsför dig själv 296

Marknadsföring – ny upplaga 396

Antal Titel Pris

Min bostadsrätt – ny bok 296

Moms 496 

Penningtvättslagen 296
Pensionsplanering för företagare  
– ny upplaga

396

Pensionsstiftelser 496

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 

Samboboken 296 

Samfälligheter 396 

Semester och sjukfrånvaro – ny upplaga 396

Skatteförfarandet 496

Skattenyheter 2015 – ny upplaga 296 

Skatteplanering i aktiebolag 496

Skatteplanering i enskild firma 296

Skogsägarboken 396

Starta & Driva Företag – ny upplaga 296

Styrelsearbete i aktiebolag 396

Styrelsearbete i föreningar 296 

Testamentshandboken 296 

Traktamente  396

VD-Boken 496

Värdepapper 396 

Värdering av företag 396

Working capital management 396

Ägarskifte i företag 396
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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.)

Företag

Beställarens namn

Adress

Postadress

Telefon

Ev kundnummer

E-post

(4840)
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.se

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 fler böcker!

Övriga beställningar
Produkt

 

 

Innehåll | Mars 2015

 3 I år hårdgranskar SKV  
kontanthandel, vård och rot/rut

 3 Styrelseändring i AB inom en timme

 3 En tredje ”pappamånad”

 3 Hitta din redovisningsbyrå på blinfo.se

 4 Du & företaget:
   Driva aktiebolag tillsammans? 
   – så upprättar ni ett kompanjonavtal

 6 Enklare regler för enskilda firmor  
och handelsbolag

   – verklighet redan 2016?

 8 I världens tredje hippaste stadsdel

 9 Notiser 
 10 Avdrag för mobilkostnader  

i näringsverksamhet

 10 Inga träningsredskap i bostaden

 11 Hur delar man ett aktiebolag?

 12 Frågor & svar

 13 Kurser i urval

 14 Tips & råd från programsupporten

 16 Skatt & deklaration
  BL Skatt Företag och boktips

 17 Bokföring & bokslut
  BL Bokföring, BL Bokslut Företag och boktips

 16 Löner & personal
  BL Lön och boktips

 19 Nya upplagor

 20 Snabbfakta

 20 Kom-ihåg-datum

 20 Nyhet! säsongen 2015/2016 

Produktion:  
Björn Lundén Information AB
Adress: Box 84, 820 64  Näsviken
Tel: 0650-54 14 00
Fax: 0650-54 14 01
E-mail: info@blinfo.se
Hemsida: www.blinfo.se
facebook.com/blinfo

Ansvarig utgivare:
Ulf Svensson
Redaktion:
Thomas Norrman
Pål Carlsson
Formgivning: 
Anki Wallner
Tryck: Falkenberg Graphic Media
Upplaga: 55 000 exUlf Bokelund Svensson 

VD i Björn Lundén Information

Inför omvänd 
moms för alla
– momspåslag är som  
kejsarens nya kläder
Dags att återigen sticka ut hakan och kräva förbättringar för 
företagen. Jag vill peka på en absurditet i vårt momssystem, en 
orättvisa som drabbar alla seriösa företag. Så här är en uppma-
ning riktad till Finansdepartementet och Magdalena:  
Ge alla företag chansen att redovisa omvänd moms!  
Ge alla  företag en konkurrensfördel gentemot omvärlden och 
dessutom förbättrad likviditet.

SÅ MYCKET BÄTTRE…
Metoden med omvänd moms, som t ex används vid EU-handel 
och inom vissa branscher, är så mycket bättre än att skyffla runt 
en massa momspengar mellan företagen. 
 Idag ska ett svenskt företag som säljer till ett annat svenskt 
 företag lägga på moms och betala in den till Skatteverket 
( kanske innan köparen hunnit betala för sig). Köparen ska betala 
momsen till säljaren och sedan begära tillbaka momspengarna 
från Skatteverket, dvs oftast ligga ute med pengarna.
 Med omvänd moms lägger inte säljaren på moms om det är 
ett företag (en beskattningsbar person) som är köpare. Säljaren 
slipper en del av kreditrisken och slipper likviditetspåfrestningen. 
Istället redovisar köparen både utgående och ingående moms i 
sin momsdeklaration, i samma period och med samma belopp 
om inköpet görs till en helt momspliktig verksamhet.

LÅT ALLA OMFATTAS!
Vi använder omvänd moms av förenklingsskäl vid varuhandel 
inom EU och vid tjänstetransaktioner med utlandet. Vi är över-
ens om detta inom EU för att uppnå konkurrensfördelar mot 
omvärlden och för att gynna den fria rörligheten av varor och 
tjänster inom EU. 
 Vi har även infört omvänd moms i ”problembranscher” där 
det förekommit mycket momsfusk (byggbranschen,skrothandeln 
och guldhandeln). För utländska företag som saknar fast etable-
ringsställe i Sverige har vi förenklingsregler så att dessa slipper 
momsregistrera sig och istället kan använda omvänd moms vid 
sina försäljningar. Och från 1 januari 2015 har vi fått omvänd 
moms vid import av varor, dvs vid köp av varor från länder 
 utanför EU, för att ge konkurrensfördelar och för att förenkla 
systemet.
 Momspåslag behövs lika lite som kejsarens nya kläder täckte 
den nakna sanningen. Så väga ta steget Magdalena, inför 
 omvänd moms för alla! Ge konkurrens-
fördelen och den förbättrade likvidi-
teten även för svenska företag som 
handlar med andra svenska företag.

FISSIONER är en väg-
ledande bok för revisorer, 
 redovisningskonsulter och 
företagsledare i aktiebolag 
som behöver veta hur 
 fissioner (delning av aktie-
bolag) genomförs korrekt.
496 kr + moms
1 uppl, dec 2014, 214 sid

Nya upplagor

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 utbildnings-
timmar du behöver för att upprätthålla 
din  auktorisation som redovisnings-
konsult. 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!
ENSKILD FIRMA inne-
håller allt du kan tänkas 
undra över som egen före-
tagare när det gäller skatt, 
ekonomi och juridik. 
 Boken är praktiskt inriktad 
och inne håller många 
 exempel.
396 kr + moms
23 uppl, jan 2015, 322 sid

HANDELSBOLAG är en 
handbok där du hittar allt 
du behöver veta om skatt, 
eko nomi och juridik för 
både handelsbolaget 
(kommandit bolaget) och 
dig som del ägare. 
396 kr + moms
21 uppl, jan 2015, 320 sid

EGET AKTIEBOLAG  är 
skriven för dig som har  eller 
tänker starta ett litet aktie-
bolag. Med litet menas att 
du äger  bolaget själv eller 
tillsammans med familjen 
och att verksamheten inte är 
så stor att du behöver ha 
 revisor. 
396 kr + moms
3 uppl, jan 2015, 205 sid

STARTA & DRIVA 
 FÖRETAG är boken för dig 
som driver eller tänker 
 starta ett eget företag – 
 oavsett bransch och före-
tagsform. 
296 kr + moms
22 uppl, jan 2015, 263 sid

LANTBRUKARBOKEN  
är en lämplig bok för dig 
som äger eller arrenderar en 
jordbruksfastighet och vill 
lära dig hur skattereglerna 
fungerar. Innehåller mäng-
der av råd och tips om de 
möjligheter skatte reglerna 
ger. 
396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 347 sid

DRIVA FÖRETAG SOM 
PENSIONÄR vänder sig 
till dig som startar företag, 
fortsätter att driva företag 
eller som avslutar ditt före-
tagande i och med pension-
eringen. 
396 kr + moms
3 uppl, jan 2015, 177 sid

EKONOMISKA  
FÖRENINGAR förklarar 
utförligt hur en ekonomisk 
förening (kooperativ) fung-
erar skattemässigt och 
 juridiskt. 
396 kr + moms
13 uppl, jan 2015, 285 sid

MARKNADSFÖRING 
är en handbok i marknads-
föring för småföretag som 
har begränsade resurser och 
därför kräver snabb ”pay-
back” på marknads för ings-
pengarna. 
396 kr + moms
9 uppl, mars 2015, 170 sid

Bild framsida: Sjöbodarna på Möljen i Hudiksvall  
Fotograf: Josefine Engsröm 

www.blinfo.se
www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
www.blinfo.se
http://www.facebook.com/blinfo
mailto:salj@blinfo.se


Björn Lundén Information AB

Svarspost
200 465 18
Box 84
820 64  Näsviken

Tel: 0650-54 14 00
Fax: 0650-54 14 01

info@blinfo.se
www.blinfo.se

Ingen  
frankering 

behövs.  
Vi bjuder på 

portot

VIK HÄR!

TEJPA HÄR!
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