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Ryktet om min död 
är betydligt överdrivet
Just när Mark Twain myntade sitt berömda uttryck 
hade han förstås rätt, men sen gick utvecklingen 
obönhörligen dithän även för honom. Jag funderar 
mycket över boken, fackboken – är den död eller är 
det ryktet också betydligt överdrivet? Har fackboken 
en framtid och i så fall i vilken form?

DET GÅR SÅ FORT!

Utvecklingen går snabbt, väldigt snabbt. Produkter som vi sett 
som självklara delar av vår tillvaro, som närmast opåverkbara 
 delar av en världsordning, efterfrågas plötsligt inte längre i samma 
utsträckning. Detta inte minst på grund av den digitala utveck-
lingen. Mobiler, plattor, laptops och sakernas internet (smarta 
kylskåp, klockor osv) med alla sina nya tjänster och möjligheter 
erövrar våra liv och skapar nya beteenden, nya behov. 

PAPPERSBOKENS DÖD?

Låt oss ta ett BL-exempel – fackböcker. Vi på BL var från starten 
1987 ett bokförlag och fortfarande är bokförlagsdelen av verk-
samheten betydande och viktig för oss. Men vi säljer bara  ungefär 
hälften så många pappersböcker idag som för drygt 10 år  sedan. 
Det kan faktiskt kännas rent skrämmande. Utveckling?  Eller före-
stående död? Eller bara ett betydligt överdrivet rykte om fack-
bokens död? 
 Jag är faktiskt inte helt säker på svaret. Vi är mitt inne i en 
mycket snabb förändring, så mycket vet jag, men vart förändringen 
leder är svårt att förutspå. 

FÅR JAG BE DIG OM DINA VÄRDEFULLA ÅSIKTER 
OCH  IDÉER?

Redan idag har fackboken till stor del flyttat in på nätet och blivit 
t ex en e-bok eller en sökbar databastjänst. Vi har satsat på att 
hänga med i utvecklingen och har idag e-böcker i olika format 
samt några nyskapande tjänster såsom e-artiklar och faktainbäd-
dade dokumentmallar. Vi har också fått stor framgång med våra 
egenutvecklade e-kurser där vi varvar text, film, ljud, illustra-
tioner osv och där en stor del av innehållet hämtas från våra fack-
böcker.
 Men hur vill just du som BL-kund ha det i framtiden? Hur vill 
du nyttja våra tjänster, vad skulle passa dig bäst? Är fackboken 
död eller är det bara ett betydligt överdrivet rykte? Får jag dina 
värdefulla synpunkter, önskemål och idéer så vore jag oerhört 
tacksam. Hör av dig till mig och så lovar jag dig en rejäl belöning 
som tack för hjälpen, en valfri fackbok 
från BL!
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Ändringar 
i penning-
tvättslagen
Riksdagen har beslutat 
om ändringar i pen-
ningtvättslagen, som 
gäller från 1  augusti 2015. 
Ändringarna är en anpassning till inter-
nationella standarder om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terro-
rism.
 Beslutet innebär bland annat att före-
tagare får ett ökat ansvar för att person-
ligen bedöma om det finns risk för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism i 
sin verksamhet. Länsstyrelserna ska i sitt 
tillsynsansvar få utökade möjligheter att 
besluta om före lägganden med vite 
som följd om en företagare bryter mot 
reglerna.
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BL inleder samarbete 
med Fortnox
Vi har nyligen inlett ett samarbete med 
Sveriges ledande leverantör av web-
baserade affärssystem – Fortnox med 
huvudkontor i Växjö. Det innebär bland 
annat att vi kommer att komplettera vårt 
program utbud med webbaserade program 
i samarbete med Fortnox från 2016. 


 Men vi kommer naturligtvis att fortsätta 
utveckla våra installerade program och 
våra molnbaserade program, dvs 
BL  Administration, BL Skatt och BL Bokslut. 
 Vi planerar även att gemensamt utveckla 
nya smarta program och tjänster för redo-
visningsbyråer med en första lansering 
hösten 2015. Genom samarbetet kan vi 
lägga ökade resurser på att ge våra pro-
gramanvändare en ännu bättre produkt 
och upplevelse. Samtidigt ökar vår konkur-
renskraft vilket innebär att vi blir en ännu 
mer pålitlig leverantör av redovisnings-
system i dag och i framtiden. 

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

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

200 miljoner 
som plåster på såren
Riksdagen har beslutat (enligt Finans-
utskottets betänkande) om 200 miljoner 
extra för insatser till ideella organisationer. 
De extra pengarna är tänkta som kompen-
sation till allmännyttiga föreningar som 
idkar second hand-försäljning. 
 Många av dessa ska ju redovisa moms på 
denna försäljning under 2015, vilket man 
enligt regeringens planer ska slippa från 
2016. Hur denna kompensation rent prak-
tiskt ska genomföras, framgår dock inte. 

Ytterligare en ”pappamånad”
För att få en mer jämställd föräldrapenning 
föreslår regeringen att ytterligare 30 dagar 
på sjukpenningnivå ska reserveras för var-
dera föräldern från 1 januari 2016.   
 Det innebär att 180 (90+90) av de totalt 
390 dagar som kan ge ersättning på sjuk-
penningnivå inte kommer att vara möjliga 
för föräldrarna att avstå till varandra. 

Datorer och telefoner 
i  enskild firma
Skatteverket har tagit ställning till hur dato-
rer och telefoner mm som ska användas 
i enskild näringsverksamhet ska hanteras 
skattemässigt. 
 Om en enskild näringsidkare köper en 
dator eller telefon som ska användas både 
privat och i näringsverksamheten kan 
denne välja om tillgången ska bokföras 
i verksamheten eller inte. Skatteverket har 
nu redogjort för skattekonsekvenserna 
beroende på vilket val näringsidkaren gör. 
 Ställningstagandet gäller under förut-
sättning att näringsverksamheten har ett 
verkligt behov av den aktuella produkten, 
även när det gäller val av t ex funktioner 
och prestanda. 
 Om näringsidkaren väljer att bokföra till-
gången i verksamheten är hela utgiften 
avdragsgill, antingen genom direktavdrag 
om det är fråga om förbrukningsinventarier, 
eller genom värdeminskningsavdrag. Om en 
dator eller mobiltelefon bokförs i närings-
verksamheten ska även avgifter för abonne-
mang som hör till datorn/mobilen bokföras. 
 Den privata användningen ska uttags-
beskattas varje år om värdet av tjänsten är 
mer än ringa. Enligt Skatteverket kan det av 
olika anledningar vara svårt att fastställa ett 
marknadsvärde för detta uttag. Skatteverket 
anser i dessa fall att uttaget kan värderas till 
den del av anskaffningsutgiften som kan 
anses höra till den privata användningen, 
fördelat över den ekonomiska livslängden. 

Köp av mobiltelefon
En mobiltelefon anskaffas för 5 000 kr 
inklusive moms och nyttjas till hälften 
 privat. Den ekonomiska livslängden upp-
skattas till två år och mobilen bokförs som 
ett förbrukningsinventarium. Uttaget (för 
den privata användningen) bör värderas 
till 50% x 5 000/2 år = 1 250 kr/år.

ffffff

http://www.blinfo.se
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Direktpension 
– ett alternativ för dig?
Det finns många artiklar och kommentarer runt direktpension, men vad innebär egentligen direkt-
pension? Många artiklar handlar om valet mellan att spara pengar i en direktpension eller i en tradi-
tionell pensionsförsäkring. Vi kan redan nu säga att vi har en liten annan syn på pensionssparande. 
I den här artikeln går vi igenom vad direktpension är och hur vi ser på olika former av pensionssparande. 
 Artikeln är i första hand riktad mot dig som äger eller deläger ett aktiebolag och funderar över ditt 
eget pensionsskydd. Men direktpension är även en lösning när du som arbetsgivare vill erbjuda chefer 
eller andra medarbetare ett komplement till tjänstepensionen.

Du & 
företaget

VAD ÄR DIREKTPENSION?

En direktpension är ett avtal mellan ditt 
företag och en anställd, exempelvis dig 
själv. Avtalet innebär ett löfte om pension 
som betalas ut direkt från företaget och 
kan användas som ett alternativ eller ett 
komplement till en vanlig tjänstepension.
 Den stora fördelen jämfört med tradi-
tionellt pensionssparande är att du sitter 
på båda sidorna av förhandlingsbordet. 
Exempelvis kan du som ägare till bolaget 
besluta att avtalet om direktpensionen 
ska hävas och att kapitalet ska återföras 
till företaget. Med andra ord är inte kapi-
talet som du avsätter till en direktpension 
låst, utan det kan återföras och användas 
i företaget. Det gäller naturligtvis under 
förutsättning att utfästelsen har gjorts till 
dig som ägare och inte till en anställd.
 Det vanliga är att man kopplar avtalet 
om direktpension till en företagsägd kapi-
talförsäkring. Försäkringen pantförskivs 
mot mottagaren (du som ägare till före-
taget). Tanken är att din pension ska vara 
säkrad även om företaget går i konkurs 
eller liknande. Men det går även att 
 genomföra en direktpension helt utan 
 anknytning till något försäkringsbolag. 
Det viktiga är att tillgångar pantförskrivs 
som säkerhet för din framtida pension.

Den stora fördelen  jämfört med tradi-
tionellt pensionssparande är att du sitter 
på båda sidorna av förhandlingsbordet.

SKILLNADEN MELLAN  DIREKTPENSION 
OCH TJÄNSTEPENSION

Om vi jämför med en vanlig tjänste-
pension (normalt en pensionsförsäkring), 
finns följande skillnader:
• Det finns ingen gräns för hur mycket 

du kan avsätta till direktpension. 
Tjänstepensioner har en begränsning 
på 35 procent av lönen för att vara 
 avdragsgill.

• Pengarna som avsätts är inte låsta till 
dig. Av utfästelsen kan det framgå att 
den under vissa förutsättningar rivs och 
att kapitalet blir fritt för företaget att 
disponera. 

• Du får göra avdrag för avsättningen 
när pengarna betalas ut som pension. 
För en tjänstepension medges avdrag 
redan när du gör avsättningen.

• Ytterligare en skillnad är att det är fö-
retaget som betalar ut direktpensionen 
medan det är försäkringsbolaget som 
betalar ut tjänstepension.

Säljare av pensionslösningar fram håller 
många gånger fördelarna med pensions-
försäkringar, såsom efterlevandeskydd och 
andra försäkringsskydd. Vi kan bara 
 konstatera att dessa försäkringar kan köpas 
separat om man så  önskar.

REDOVISNING ENLIGT K2

Från och med de räkenskapsår som 
 påbörjas 1 januari 2014 eller senare är alla 
aktiebolag redovisningsmässigt skyldiga 
att följa de så kallade K-regelverken. 
 Detta innebär att redovisningen av en 
 avsättning till direktpension är klart 
 bestämd och att samtliga pensionsåtagan-
den ska redovisas som skuld (avsättning) 
i balansräkningen. Tidigare har avsätt-
ningar till direktpension hanterats på litet 
olika sätt, vilket i sin tur innebär att 
 inträdet i K- regelverken bland annat kan 
få effekter på företagets egna kapital.
 Enligt regelverket för K2 (mindre 
 bolag) redovisas pensionslöftet som en 
skuld i balansräkningen under posten 
”Övriga avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser” (konto 2230). 
Kostnaden är inte avdragsgill direkt vid 
avsättningen utan först i samband med att 
pensionen betalas ut. 
 När företaget har ett pensionsåtagande 
som uteslutande är beroende av värdet på 
en tillgång såsom en kapitalförsäkring 
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som företaget äger, ska pensionsåtagandet 
tas upp till tillgångens (försäkringens) 
 redovisade värde. Det innebär att pen-
sionsåtagandet redovisas till ett belopp 
som motsvarar de inbetalda premierna 
till kapitalförsäkringen (såvida inte kapi-
talförsäkringen har minskat i värde och 
försäkringens värde har skrivits ned). 
 Kapitalförsäkringen redovisas som en 
som en finansiell anläggningstillgång, 
förslagsvis på konto 1385 (Värde av kapi-
talförsäkring).
 På pension utgår även särskild löne-
skatt. I många fall omfattar pensions-
åtagandet som ska täckas av värdet av 
 kapitalförsäkringen både pension och den 
särskilda löneskatten. I dessa fall får man 
av förenklingsskäl redovisa hela åtagandet 
som avsättning för pension under posten 
”Övriga avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser” (konto 2230). Det 
beror på att det kan vara svårt att beräkna 
hur stor del av åtagandet som avser 
 pension respektive särskild löneskatt.
 Om vi utgår från att försäkringens 
 värde ökat och det sker en utbetalning 
från försäkringsbolaget, så tillfaller den 
företaget och ska redovisas som en intäkt 
(konto 8220, skattefri). Det gäller så 
länge som inte återbetalningen leder till 
att försäkringens värde understiger det 
 redovisade värdet. Om återbetalningen 
medför att försäkringens värde under-
stiger det redovisade värdet, bokförs den 
delen av återbetalningen över balans-
räkningen.
 En utbetalning av pension bokförs som 
en pensionsutbetalning (konto 7460) 
 under förutsättning att försäkringen inte 
minskat i värde. Även särskild löneskatt 
och preliminär skatt ska redovisas.

SKATT

Företagets insättning till kapitalförsäk-
ringen, eller hur man nu löser själva avsätt-
ningen, är inte avdragsgill. Samtidigt blir 
utbetalningar från försäkringen skattefria 
för företaget.
 Den pension som betalas ut till dig som 
ägare och anställd är avdragsgill som en 
pensionskostnad för företaget vid utbetal-
ningstillfället. Företaget ska då också 
 betala särskild löneskatt (24,26 %) på det 
utbetalda beloppet. Även den särskilda 
l öneskatten är avdragsgill för företaget.
 Som mottagare av pensionen betalar du 
inkomstskatt på det utbetalda beloppet.

VÅR SYN PÅ DIREKTPENSION

Som vi skriver inledningsvis så framhålls 
direktpension ofta som ett alternativ eller 
ett komplement till traditionella pen-

sionsförsäkringar och andra pensions-
lösningar. Vi anser dock att valet i första 
hand står mellan om du ska ordna en 
 direktpension eller helt avstå från någon 
arrangerad pensionslösning. 
 I många sammanhang har vi fram-
hållit fördelarna med att spara tillgångar-
na i det egna bolaget. Vi har i en mängd 
olika beräkningar visat att det billigaste 
och bästa sättet är att investera bolagets 
pengar direkt i det man önskar, exempel-
vis i aktier eller fonder. Man slipper då en 
massa avgifter plus att tillgångarna är till-
gängliga. Du kan också själv avgöra hur 
du vill ta ut pengarna – i form av lön, 
 utdelning eller kapitalvinst. Vi menar 
med andra ord att sparande av tillgångar 
i det egna bolaget är ett väldigt bra 
” pensionssparande”.

Sparande av tillgångar i det 
egna  bolaget är ett väldigt bra 
 ”pensionssparande”.

 Om du är verksam inom en riskfylld 
bransch, dvs där det finns en risk att före-
taget går i konkurs eller på annat sätt 
kommer på obestånd, kan direktpension 
vara ett sätt att skydda din framtida 
 pension. Men om du bedömer att ditt 
 företag har en bra och trygg framtid, 
finns det enligt vår mening inte någon 
anledning att göra en direktpensionslös-
ning.
 Man kan också konstatera att det 
skatte mässigt är bättre för en pensionär 
att få lön än att få pension. Vi har också 
i olika beräkningar visat att så länge 
 inkomsterna ligger under brytpunkterna 
(ca 50 000 kr), är det oftast bättre att få 
lön än utdelning.

 Det bör även framhållas att det i prin-
cip inte spelar någon roll skattemässigt 
om du sätter av pengar i någon form av 
pensionssparande eller behåller pengarna 
i bolaget. För alla pensionslösningar utgår 
särskild löneskatt, antingen vid avsätt-
ningen eller vid utbetalningen av pen-
sionen, som i och för sig är avdragsgill, 
vilket innebär att bolagets nettokostnad 
blir drygt 19 procent. I det fall bolaget 

väljer att behålla pengarna får man betala 
bolagsskatt, som idag uppgår till 
22  procent. Det kostar lite mer skatt att 
behålla pengarna i bolaget, men det ska 
jämföras med de kostnader och inlåsnings-
effekter som olika pensionslösningar med-
för. 
 Slutligen vill vi säga att om du ändå 
anser att någon form av pensionslösning 
är nödvändig, så är direktpension ett 
mycket bra alternativ. g

Pris:

899:-/månad. Första användaren.

599:-/månad. Per extra användare.

Avtal tecknas årsvis. Faktureras per kvartal, 
halvår eller helår.

Stora 
 eKurspaketet
– säkra dina 
 utbildningstimmar!

Med Stora eKurspaketet får du till-
gång till alla våra eKurser inom skatt, 
personal och  redovisning. 
 Till en låg månatlig kostnad har du 
ständig tillgång till det kursutbud du 
behöver för din fortbildning för att 
upprätthålla din  auktorisation som 
redovisningskonsult. Du går kurserna 
var du vill, när du vill och i din egen 
takt. 
 Du hittar dels återkommande 
nyhetsbaserade kurser – t ex Skatte-
nyheter, Momsnyheter och Deklara-
tions nyheter – dels mer permanenta 
kurser som Fåmansföretag, Semester 
och Förmåner. I och med att nyhets-
kurserna kommer nya varje år och att 
utbudet i övrigt  utökas löpande kan vi 
garantera din löpande kompetens-
utveckling.
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Vad innebär det att vara 
god man?

Om man har fullt godmanskap/förval-
tarskap består uppdraget av tre delar:

� bevaka rätt,
� förvalta egendom, och 
� sörja för person.

Vanligtvis har man alla tre delarna, 
men det kan hända att man bara har 
en eller två av dessa delar i sitt för-
ordnande. 

� Bevaka rätt
Det finns många exempel på situa-
tioner där huvudmannen inte är kapa-
bel att hävda sin rätt. Det är då gode 
 mannens eller förvaltarens plikt att till-
varata huvudmannens rätt. Om huvud-
mannen exempelvis är dödsbodelägare 
i ett dödsbo, ska du bevaka hans eller 
hennes intressen i den processen.

� Förvalta egendom
Att förvalta huvudmannens egendom 
innebär att sköta huvudmannens 
 ekonomi. Det handlar inte bara om att 
betala räkningar, utan även om att 
t ex söka bostadstillägg, handikapp-
ersättning och andra typer av bidrag 
som är förenliga med huvudmannens 
situation. Det åligger även gode man-
nen/förvaltaren att se till att huvud-
mannens kapital är placerat på ett 
betryggande sätt.

� Sörja för person
Att sörja för personen betyder att 
man ska se till att huvudmannen har 
det så bra som möjligt. Man ska se 
till att huvudmannen får den service 
som han eller hon betalar för. Men 
det kan också vara att se till att 
huvudmannen har kläder och skor för 
årstiden, och inhandla nytt om så 
behövs och ekonomin tillåter det. 

Funderat på att bli 
god man?
Behovet av gode män och förvaltare ökar och det verkar som allt 
fler människor kommer att behöva hjälp med att hantera sin vardag 
fram över. Det rör sig om äldre människor som inte längre klarar av 
att sköta sin ekonomi, men även om handikappade, barn, psykiskt 
störda och dementa personer – för att nämna några kategorier som 
behöver hjälp i vardagliga situationer. Det är heller inte ovanligt att 
man är god man åt någon nära anhörig, eller rentav sina egna 
föräldrar. 

Vad krävs?
Vad krävs då av dig som vill bli god man 
eller förvaltare? Ja, lagen föreskriver att du 
ska vara rättrådig, erfaren och myndig. 
Det här kan låta lite kryptiskt, så vi får 
bena upp det här lite mera. 
 Du får inte ha några grava betalnings-
anmärkningar (och då tänker jag inte på 
inkassobrevet du fick för tjugo år sedan 
då du missade en amortering på billånet). 
Du kommer senare att få träffa någon på 
överförmyndarnämnden för en intervju 
innan du blir antagen som god man, och 
då kommer sådant här fram även om du 
försöker mörka det hela. Skulle du dess-
utom vara stamkund hos Kronofogden, 
är det inte meriterande i det här samman-
hanget. Har du därtill en fällande dom 
på grund av skattebrott eller bedrägeri 
behöver du inte oroa dig för en intervju 
hos överförmyndaren – det blir ingen.
 Men det här är naturligtvis inte du, för 
då läste du inte det här. Utöver att inte ha 
några ekonomiska problem, ska du vara 
ordningsam och noggrann i det du gör. 

Du ska helst ha lätt för att umgås med 
folk och vara trovärdig i det du gör och 
utstrålar.

Intyg från närstående och arbetsgivaren
Överförmyndaren vill också att två perso-
ner som känner dig väl, ska intyga att du 
är väl lämpad att vara god man, och att 
du har de egenskaper som behövs för att 
göra ett bra jobb. Du bör också informera 
din arbetsgivare om att du vill bli god 
man. Arbetsgivarens intyg på att du är 
väl lämpad att vara god man väger tungt 
i en ansökan. 

Inga utbildningskrav
Det finns inget krav på att du ska ha eko-
nomisk eller juridisk utbildning, men det 
kan vara en fördel om du har det. Sunt 
förnuft, empati för människor och att 
vara ordningsam räcker långt för att du 
ska kunna göra ett bra jobb som god man 
eller förvaltare.

Ansökan till överförmyndaren 
Du ansöker om att bli god man hos över-
förmyndaren eller överförmyndarnämn-
den i din kommun. I ansökan skriver du 
lite om dig själv, din bakgrund, utbild-
ning, osv. Skriv gärna varför du vill bli 
god man, om du blivit tipsad av någon 
som är god man eller arbetar inom någon 
vårdsektor. 
 Vanligtvis får du ganska snabbt svar på 
din ansökan från den som rekryterar nya 
gode män. Hör du ingenting inom en 
vecka eller två, är det inte fel att ringa för 
att höra efter om din ansökan kommit 
fram. g

Texten är   hämtad ur vår bok

GOD MAN & FÖRVALTARE 
– praktisk handledning

Boken är en praktisk 
vägledning och vänder 
sig till dig som är eller 
funderar på att bli god 
man. Boken bygger 
på författarens mång-
åriga erfarenhet från 
uppdrag som god 
man och förvaltare.

296 kr + moms 
g aug 2014 • 170 sid

vårdsektor. 
 Vanligtvis får du ganska snabbt svar på 
din ansökan från den som rekryterar nya 
gode män. Hör du ingenting inom en 
vecka eller två, är det inte fel att ringa för 
att höra efter om din ansökan kommit 
fram. 

vägledning och vänder 
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Skattefria 
personalvårdsförmåner
– mindre värde, hela personalen 
och andra krav för skattefrihet
Skattefria personalvårdsförmåner är förmånliga för både arbetsgivare och medarbetare 
men för skattefrihet finns en rad krav som måste uppfyllas. Här läser du om dessa och 
några andra aktuella frågeställningar när det gäller personalvårdsförmåner ur skattesynpunkt.

Ett av kraven för att personal-
vårdsförmåner ska vara 
skattefria är att för månen ska 
vara av mindre värde, men vad 
menas egentligen med det?

?
Skatteverket anser att bedömningen av 
vad som avses med mindre värde bör göras 
för olika slag av personalvårdsförmåner 
för sig. Däremot bör värdet av samma 
slag av personalvårdsförmåner, t ex frisk-
vårdsaktiviteter som simning och gym-
nastik, läggas samman så att de inte över-
stiger vad som kan anses som mindre 
värde. Vad som är av mindre värde finns 
inte fastställt som belopp men som exem-
pel ryms ett vanligt årskort på gym inom 
definitionen.
 För att en enstaka aktivitet ska anses 
vara av enklare slag och mindre värde bör 
kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kr 
per tillfälle. Den totala kostnaden per år 
för enstaka aktiviteter bör inte överstiga 
ett totalt belopp som betraktas som min-
dre värde. Enstaka kostsamma aktiviteter 
betraktas inte som förmån av mindre 
 värde.

Personalvårdsförmåner måste 
erbjudas hela personalen för 
att vara skattefria men hur går 
det till i praktiken när en 
verksamhet kan bedrivas på 
flera platser osv? 

?
Med hela personalen menas i detta sam-
manhang samtliga anställda på en arbets-
plats oavsett anställningsform. Även vika-
rier och tillfälligt anställda ska alltså 
erbjudas de personalvårdsförmåner som 
tillhandahålls på arbetsplatsen, såsom 
förfriskningar och liknande. Dock behö-
ver personalvårdsförmåner bara rikta sig 
till personer i aktiv tjänst och därför inte 
till dem som av olika skäl är tjänstlediga. 

Hos större arbetsgivare såsom kommuner 
och koncerner mfl som har verksamhet 
på flera olika platser, kan det vara svårt 
att erbjuda hela personalen personalvårds-
förmåner med exakt samma innehåll. 
Av praktiska skäl måste man enligt 
 Skatteverket därför godta att den närmare 
utformningen av personalvårdsförmånerna 
vad gäller innehåll och administration får 
lösas inom varje naturligt avgränsad 
 arbetsplats för sig.
 Eftersom ett erbjudande om t ex motion 
ska rikta sig till företagets hela personal 
innebär det att förmånen blir skatte-
pliktig om den utformas på ett sådant sätt 
att den i praktiken begränsar sig till en 
 liten grupp anställda. Formerna för hur 
motionen kommer de anställda till del är 
däremot normalt av underordnad betyd-
else enligt Skatteverket. Exempelvis kan 
man tänka sig särskilda arrangemang för 
tillfälligt anställda (t ex betalning för 
 utnyttjade motionstillfällen istället för 
månads- eller årskort). Det kan också 
 finnas skäl för särlösningar för en funk-
tions hindrad, som t ex innebär att denne 
kan utöva sin friskvård i bostaden.

Som skattefri personalvårds förmån 
anges t ex kontors massage, men 
vad menas egentligen med 
begreppet kontorsmassage? 
Och kan även andra former av 
behandlingar vara skattefria?

?
Enligt Skatteverket inryms i begreppet 
kontorsmassage olika behandlingar som är 
avstressande, eller som syftar till att före-
bygga och motverka ömhet och stelhet 
i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg 
som kan uppkomma i samband med en-
sidigt arbete. Kontorsmassage är alltså 
”vanlig” kroppsmassage som ges av de 
skäl Skatteverket anger. Det finns alltså 
inget som säger att behandlingen måste 

vara kortare och mindre omfattande än 
kroppsmassage som ges av andra skäl. 
 Även andra behandlingsformer kan vara 
skattefria personalvårdsförmåner, t ex 
 rosenterapi, akupunktur, akupressur, kine-
siologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, 
osteopati, floating rest och behandlingar 
enligt Feldenkraispedagogiken. Dessutom 
kan enklare slag av fotvård och fotmassage 
räknas som skattefri personalvård.

Kan arbetsgivaren skattefritt stå 
för anställdas startavgifter till 
motionslopp och liknande??

Individuella startavgifter i tävlingar av 
olika slag är skattepliktiga om arbetsgiva-
ren betalar dem. Detsamma gäller med-
lemsavgifter i idrottsföreningar eller andra 
föreningar. Även entréavgifter till idrotts-
evenemang är en skattepliktig förmån om 
arbetsgivaren betalar.
 Anmälningsavgifter för lag till motions-
lopp eller andra idrottsarrangemang 
( stafetter, lagidrotter osv) är däremot en 
skattefri förmån. Men också en av arbets-
givaren gjord gruppanmälan till motions-
evenemang kan enligt Skatteverket god-
tas, även om evenemanget saknar en 
särskild tävlingsklass för lag. Förutsätt-
ningen för att startavgifterna i de här 
 fallen ska vara skattefria förmåner är 
dock att de grundläggande villkoren för 
skattefria personalvårdsförmåner är upp-
fyllda, dvs att motionen är av enklare slag 
(löpning, cykel, skidåkning mm) och att 
 erbjudandet riktar sig till alla anställda.
 Om ett motionsevenemang medför 
 resor och/eller övernattning bör de 
 anställda enligt Skatteverket beskattas för 
den delen om arbetsgivaren svarar för 
kostnaderna. g

Skattefria personalvårdsförmåner är förmånliga för både arbetsgivare och medarbetare 
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Produktnyhet på blinfo.se

e-Artiklar – kort och kärnfullt 
om det du  behöver veta 
I våra e-Artiklar läser du uttömmande om ett 
visst avgränsat ämne inom skatt, redovisning, 
 juridik eller personal. På 5–15 sidor får du veta allt 
du behöver för att lösa ditt  problem, få underlag 
för ett genomtänkt beslut eller vad det nu kan 
vara du behöver informationen till. 
 Våra e-artiklar  kostar 99 kr + moms – betydligt 
billigare än både konsult rådgivning och böcker – 
och är skrivna av experter som kan sina ämnen 
och ger dig värdefulla tips och råd. 

1. Firmabil eller privat bil i enskild firma!
2. Traktamente – vad är skattefritt?
3. Anställningsavtal – så gör du!
4. Bästa företagsformen 
 – enskild firma eller aktiebolag?
5. Kompanjonavtal – så gör du!

Topp 5 bland våra e-Artiklar

Från i höst finns hela vårt ekonomi-

system och samtliga ingående program 

som molnlösning. Det betyder att du kan 

jobba med allt från bokföring, fakture-

ring och lön till bokslut, årsredovisning 

och deklaration – när du vill och var du 

vill. Allt är integrerat, allt är ständigt 

säkerhetskopierat, allt är smidigt och 

effektivt.

 Med våra programlösningar i molnet 

arbetar du i ett installerat program med 

alla fördelar som det innebär i form av 

funktioner, prestanda och användar-

upplevelse. Samtidigt får du moln-

lösningens alla fördelar genom full 

tillgänglighet som låter dig arbeta från 

olika platser och simultant med andra 

i samma företag eller din redovisningsbyrå. 

Kort sagt – du får det bästa från två världar. 

Läs mer på www.blinfo.se/program 
eller kontakta oss på 0650-541400 eller 
salj@blinfo.se. 

Molnprogram och priser
BL Bokföring i molnet  99 kr/mån

BL Fakturering i molnet 99 kr/mån

BL Leverantör i molnet 99 kr/mån

BL Lön i molnet 129 kr/mån

BL Tidredovisning i molnet 99 kr/mån

BL Skatt Företag i molnet 149 kr/mån

BK Skatt Proffs i molnet 399 kr/mån

BL Bokslut Företag i molnet 199 kr/mån

BL Bokslut Proffs i molnet 299 kr/mån

(Moms tillkommer på alla priser. Faktureras årsvis.)

Nu � nns alla våra program 
i molnversion!

 �  Jobba var du vill och när du vill 

 �  Jobba flera samtidigt

 �  Säker datalagring

 �  Automatisk säkerhetskopiering

 �  Alltid uppdaterad programvara

 �  Koppling till din redovisningsbyrå

Mässor i höst!
Träffa oss på 
 Ekonomi & Företag
– Kistamässan 7–8 oktober

Ta del av branschnyheter och knyt 
nya kontakter på mötesplatsen för 
ekonomer och företagare – Ekonomi 
& Företag 2015 på Kistamässan. Du 
kan även se fram emot ett brett utbud 
av intressanta föreläsningar med 
fokus på inspiration och kunskaps-
utveckling.
 Vi på BL finns på plats med alla våra 
produkter och diskuterar gärna olika 
lösningar för din verksamhet. Passa 
på att bolla frågeställningar med våra 
skatte- och redovisningsexperter 
samt gå på våra kostnadsfria semina-
rier. Naturligtvis kan du även passa på 
att handla böcker och andra BL-pro-
dukter till förmånliga mässpriser. 
 Läs mer  på ekonomimassan.se.

Besök oss på 
Eget företag 
– Älvsjö 5–7 november

Välkommen att träffa oss på årets 
höjdpunkt för alla som funderar på 
att starta företag, driver företag eller 
– som vi – hjälper företag att komma 
igång med och få ut mer av sin verk-
samhet. Förra årets mässa lockade 
 närmare 10 000 besökare.
 Du är också välkommen att besöka 
något av våra kostnadsfria seminarier. 
Och till vår rejäla monter där du hand-
lar våra produkter till förmånliga 
mäss priser!
 Kom och låt oss visa hur vi kan 
underlätta ditt företagande genom 
handböcker, dokumentmallar, redo-
visningsprogram, deklarations-
program, kurser, mm.

http://www.blinfo.se/program
mailto:salj@blinfo.se
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BL växer i Näsviken – nya medarbetare 

Jonas Glad är utbildad 
företagsekonom med 
inriktning mot redo-
visning och beskatt-
ning. Han har erfaren -
het av såväl försäljning, 
ekonomi och adminis-
tration som data-
teknik/IT.

Maya Sundlöf är 
 utbildad företags-
ekonom och fastig-
hetsmäklare. Hon har 
även ett uppdrag som 
ekonomiansvarig i en 
ideell organisation.

Emma Trönnhagen 
kommer närmast från 
arbete i bank där hon 
jobbat i kassa/kund-
tjänst och även med 
viss rådgivning.

Maria Zetterberg har 
gedigen erfarenhet av 
redovisningsfrågor 
 efter femton år i bran-
schen varav de senare 
som redovisnings-
konsult.

Markus Hellström 
kommer från restau-
rangbranschen där 
han jobbat både med 
kundservice och med 
ekonomi- och 
personal frågor.

Programsupport

Niklas Blom 
 förstärker från och 
med september vår 
frågeservice. Han 
kommer närmast från 
arbete som redo-
visings konsult och har 
lantbruk och enskild 
firma som speciali-
teter.

Olle Eriksson har 
mång årig erfarenhet 
från arbete som redo-
visningskonsult, de 
senaste åren med in-
riktning mot utländ-
ska kunder. Han har 
kompetens inom allt 
från uppstart av bolag 
till likvidationer.

FrågeserviceSystemutveckling

Jorawar Singh är 
 utbildad inom agil 
systemutveckling och 
kommer att arbeta 
med programmering 
och webapplikationer 
hos oss.

Försäljningen ökar, programanvändarna blir fler och vi har anställt 

rekordmånga nya medarbetare för att kunna fortsätta ge våra 

kunder snabb och effektiv hjälp. 

William Wallin har 
läst ekonomi och 
 provat på arbete som 
säljare, idrottsledare 
och lärarvikarie.

Höjd a-kassa
Riksdagen har beslutat att höja taket i a-kassan till 910 kr 
under de första 100 dagarna, vilket innebär att man nu får 
80% av sin inkomst i ersättning vid inkomster upp till 
25 000 kr/månad vid arbetslöshet.

Taket i a-kassan
Enligt tidigare regler slog man i a-kassetaket när man tjänade 
mer än 18 700 kr/månad. Ersättningen är 80% av inkomsten upp 
till taket, vilket innebar ca 14 960 kr före skatt. Maximal ersätt-
ning var 680 kr/dag.
 Taket i a-kassan har varit oförändrat sedan 1 juli 2002. När 
taket höjdes 2002 så innebar det att ca 25% av de arbetslösa fick 
en ersättning som var lägre än 80% av deras tidigare inkomst.
 Nu visar mätningar att ca 90% av de arbetslösa som tidigare 
varit heltidsanställda får en ersättning som är lägre än 80% av sin 
tidigare inkomst, och så har det sett ut sedan 2010. Av alla 
arbetslösa (deltid och heltid) var det, i juni 2014, 73% som inte 
fick 80% av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Taket höjs
Riksdagen har nu beslutat att höja taket i a-kassan till 910 kr under 
de första 100 dagarna i ersättningsperioden och till 760 kr där-
efter. Det innebär att man vid en månadsinkomst på 25 000 kr får 
80% av sin inkomst under ersättningsperiodens första 100 dagar.
Någon förändring av avtrappningen av ersättningsnivån från 80% 
till 70% efter 200 dagar och till 65% efter 300 dagar har inte skett.

Grundbeloppet höjs
Grundbeloppet för arbetslöshetsförsäkringen har även höjts 
från 320 kr till 365 kr per dag. 
 För arbetslösa som samtidigt uppbär sjukpenning har det 
högsta beloppet för sjukpenning höjts från 486 kr till 543 kr/dag. 
Det beloppet motsvarar den högsta dagpenningen i a-kassan 
efter 100 dagar, dvs 760 kr per dag omräknat till att sjukpen-
ningen utbetalas under 7 dagar i veckan istället för 5 dagar vilket 
gäller för a-kassan. 

Gäller även aktivitetsstöd
Det höjda taket i a-kassan gäller även för det aktivitetsstöd som 
lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning 
från a-kassan.

Ikraftträdande
De nya reglerna trädde i kraft 7 september 2015.

Slopat RUT-avdrag för 
läxhjälp
Riksdagen har beslutat att slopa RUT-
avdraget för läxhjälp och annat skol-
arbete. Ändringen trädde i kraft 1 augusti 
2015. Anledningen är att man anser att 
elevers möjlighet att få hjälp med läxor 
inte ska vara beroende av föräldrarnas 
betalningsförmåga.
 Samtidigt ändras reglerna för RUT-avdrag vid barnpass-
ning så att den endast omfattar barnpassning som inte 
mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och 
annat skolarbete. Beslutet beräknas öka skatteintäkterna 
med 20 miljoner kr 2015.

Gratis frakt från 1 september!
Nu finns ytterligare ett skäl att beställa din ekonomi-

litteratur direkt på www.blinfo.se. Vi levererar fraktfritt 

med Postnord och du har full returrätt under 14 dagar. 

Se vårt utbud av böcker som underlättar ditt före-

tagande på www.blinfo.se/bocker. 

0:-0:-

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


Nybörjare lär sig 
snabbt
Två av tre som registrerar nytt 
företag saknar tidigare erfar-
enhet av att driva närings-
verksamhet. Skatteverket 
kontrollerade 2014 ca 25% av 
de nystartade före tagen. 
15% av de oerfarna före-
tagarna visade sig göra något 
fel, och brister i bokföringen 
var det vanligaste. 
 Övrigt som toppar listan 
över fel är övergångar mellan 
hobby- och näringsverksam-
het, momsredovisning och 
avdrag för kostnader som 
inte hör till verksamheten.
 Efter ca 6 månader gjorde 
Skatteverket en uppföljning, 
och av de kontrollerade före-
tagen gjorde 83% inte längre 
fel. Åtminstone inte samma 
fel som tidigare. 
 Viljan att göra rätt för sig 
ökar när man får stöd och 
hjälp i samband med skatte-
kontroll, enligt Skatteverket, 
som vill bidra till att det blir 
rätt från början. g

Aktieägartillskott – 
BV gör en pudel
Bolagsverket (BV) gör en 
pudel när det gäller frågan 
om återbetalning av aktie-
ägartillskott (villkorat och 
ovillkorat) ska betraktas som 
vinstutdelning.
 BV har gjort en genomgång 
av förarbeten och olika uttal-
anden och ändrar sin bedöm-
ning. Återbetalning av aktie-
ägartillskott ska betraktas 
som vinstutdelning i aktie-
bolags lagens mening och ska 
därmed anmälas i samband 
med beslut på extra bolags-
stämma.
 Detta innebär också att 
 tillstånd om vinstutdelning 
måste sökas om återbetal-
ning av aktieägartillskottet 
sker inom 3 år från den tid-
punkt en minskning av aktie-
kapitalet använts för förlust-
täckning. g
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UTLÄGG

Utlägg är ur momssynpunkt utgifter man har 
för någon annan, alltså man gör en betalning 
för någon annans räkning. Om t ex kunden är 
betalningsskyldig gentemot tredje man vid 
 kreditaffärer torde det vara fråga om ett utlägg.
 Dessutom krävs att det belopp som faktu-
reras vidare motsvarar säljarens självkostnad 
utan vinstpåslag och att säljaren inte lyfter 
momsen eller redovisar någon kostnad, utan 
verkligen hanterar utlägget som ett utlägg 
( fordran) i redovisningen, inklusive moms.
Rätten att lyfta moms vid utlägg tillfaller allt-
så köparen och inte säljaren. En fakturakopia 
på utlägget ska bifogas säljarens faktura för att 
verifiera köparens rätt att lyfta den ingående 
momsen.
 När det slutliga betalningsansvaret framgår 
av lag kan det vara en utläggssituation trots att 
det inte framgår av fakturan eller avtal att det 
slutliga betalningsansvaret ligger på någon 
 annan än på mottagaren av fakturan.

Bokföring av utlägg

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

1681 2 000 1930 2 000

En redovisningsbyrå betalar en registre-
ringsavgift för ett nystartat bolag som 
byrån bildar åt en kund. Betalningen görs 
från redovisningsbyråns företags konto 
[1930] och bokas upp som ett utlägg, dvs 
som en fordran på kunden [1681].

VIDAREFAKTURERING

Vid vidarefakturering är säljaren betalnings-
skyldig gentemot tredje man (den ursprunglige 
säljaren). Då bokförs inköpet som en kostnad 
för säljaren och vid fakturering till kunden 
som en försäljning (intäkt). Säljaren lyfter 
momsen på inköpet och lägger på moms när 
kunden faktureras. 

Koncerner mfl
Det är exempelvis vanligt att ett bolag som 
 ingår i någon form av intressegemenskap 
(t ex koncerner) samordnar inköp och fördelar 
kostnaden vidare till det eller de bolag som 
kostnaden berör. 

 Enligt Skatteverket bör normalt ett inköp 
till exempelvis ett koncern bolag, där den slut-
liga användningen kommer att ske i ett annat 
koncernbolag, kunna hanteras som ett inköp 
och en vidare försäljning. Det innebär att det 
inköpande företaget lyfter momsen på hela 
fakturan och sedan lägger på moms på de 
 vidarefakturerade beloppen. 

Samordnade inköp
Det är också vanligt att fristående företag 
samordnar inköp, t ex av praktiska orsaker 
 eller för att få större rabatter. 
 Skatteverket anser inte att man kan tillämpa 
ett förenklat för farande vid samordnade 
 inköp. Det företag som samordnar inköpen 
kan alltså inte fördela utgiften inklusive moms 
vidare till det eller de bolag som är de slutliga 
förvärvarna så att de får rätt till momslyft. 

Bokföring av vidarefakturering

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

6110 1 600 1930 2 000

2640 400

Ett företag samordnar inköp av kopierings-
papper till kontoret som man delar med ett 
annat företag. Inköpet på 2 000 kr betalas 
via företags kontot [1930] och hela 
kost naden på 1 600 kr kostnadsförs 
[6110] och hela den ingående momsen 
[2640] på 400 kr lyfts.

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

1510 1 000 2610 200

3610 800

Företaget vidarefakturerar utgiften för 
hälften av kopieringspappret, 1 000 kr, 
och bokar upp detta som kundfordran 
[1510]. Utgående moms [2610] bokas upp 
med 200 kr och en intäkt på 800 kr för 
sålt material [3610].

Moms vid  
utlägg och 
vidarefakturering
I den här artikeln går vi kortfattat igenom hur 
du ska hantera momsen vid utlägg och 
vidarefakturering.



Ingen moms på 
 frimärken
21 april 2015 fälldes Sverige 
i EU-domstolen för att ha 
överträtt EU-rätten genom 
att inte undanta vissa post-
tjänster samt frimärken från 
momsplikt. Regeringen före-
slår därför en ändring av 
momslagen som innebär att 
frimärken som säljs till nomi-
nellt värde blir momsfria. 
Dessutom ska posttjänster 
som tillhandahålls enligt 
postlagen vara momsfria. 
Ändringen föreslås träda 
i kraft 1 april 2016. g

Kärnkraft, naturgrus 
och bekämpnings-
medel
Riksdagen har beslutat att 
höja skatten på termisk effekt 
i kärnkraftsreaktorer från 
12 648 kr till 14 770 kr per 
megawatt. Beslutet beräknas 
öka skatteintäkterna med 
104 miljoner kr 2015.
 Skatten på naturgrus höjs 
från 13 kr till 15 kr per ton, 
och skatten på bekämpnings-
medel från 30 kr till 34 kr (för 
varje kilogram verksam 
beståndsdel i medlet). Dessa 
ändringar beräknas öka skat-
teintäkterna med 11 miljoner 
kr 2015. Ändringarna träder 
i kraft 1 augusti 2015. g

Momsbedrägerier 
i motorhandeln
Skatteverket ser ett ökande 
problem med momsbedräge-
rier inom motorhandeln. Det 
är främst begagnade husbilar, 
dyrare personbilar och entre-
prenadmaskiner som ingår 
i bedrägerierna. Skatteverket 
har de senaste tre åren avslö-
jat bedrägerier inom motor-
handeln där skatteförlusterna 
varit minst 100 miljoner kr.
 Varningstecken som Skatte-
verket tipsar om är om histo-
riken för fordonet verkar oklar 
eller om priset är osannolikt 
lågt. g
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Enklare årsredovisning  
för små aktiebolag
Redovisningsutredningen föreslår att det införs en ny företagskategori – mikro företag – 
som innefattar det stora flertalet aktiebolag. Mikroföretagen ska omfattas av förenklingar 
och lägre krav i årsredovisningen. Här är de viktigaste delarna i förslaget.

Vilka är mikroföretag?
För att räknas som ett mikroföretag får högst 
ett av följande gränsvärden överskridas: 
• Tre anställda, 
• 1,5 miljoner kr i balansomslutning, 
• Tre miljoner kr i nettoomsättning. 
Alltså kommer det stora flertalet aktiebolag att 
räknas som mikroföretag.

Färre upplysningar för mikroföretag 
Utredningen föreslår att mikroföretagen inte 
ska behöva lämna notupplysningar i årsredo-
visningen om: 
• Omräkningskurs för belopp som anges 

i  annan valuta än redovisningsvalutan 
• Anläggningstillgångar 
• Finansiella instrument 
• Uppskrivningsfond och fond för verkligt 

värde 
• Långfristiga balansposter 
• Intäkter och kostnader av exceptionell stor-

lek eller förekomst 
• Händelse av väsentlig betydelse efter räken-

skapsårets slut. 

Förkortad balans- och resultaträkning 
Mindre företag har redan idag möjlighet att 
upprätta balans- och resultaträkning i förkor-
tad form. Denna möjlighet har dock inte ut-
nyttjats i någon större utsträckning och utred-
ningen vill i årsredovisningslagen lyfta fram 
att möjligheten även finns för mikroföretagen. 

Vilken momssats?
En intressant fråga gäller vidarefakturering, 
t ex vid samordnade inköp, av varor och 
tjänster som är belagda med reducerad 
moms. Till exempel logi med 12% moms 
 eller taxi resor eller entrébiljetter till idrotts- 
eller kulturevenemang med 6% moms eller 
momsfria parkeringsavgifter (kommunal 
 gatuparkering) eller momsfria utlands resor. 

Anses den som  vidarefakturerar tillhandahålla 
just sådana tjänster till köparen och ska där-
med reducerad moms användas? 
 Ja, det anser vi – kunden har ju efterfrågat 
dessa tjänster. Och det förstärks av rent prak-
tiska skäl – det blir då ingen skillnad jämfört 
med om slutkunden själv köpt in varan eller 
tjänsten. Slutkunderna har i detta fall efter-
frågat den specifika varan eller tjänsten och 
 därför bör momssats avgöras utifrån respektive 
vara eller tjänst (delningsprincipen). g

Förvaltningsberättelsen i mikroföretag 
Mikroföretagen ska undantas från kraven på 
• att förvaltningsberättelsen ska innehålla en 

rättvisande bild över företagets utveckling, 
• upplysningar om förhållanden som är vikt-

iga för bedömningen av företagets utveck-
ling, ställning och resultat, samt 

• väsentliga händelser under räkenskapsåret. 

Från 2017?
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 
1 januari 2017 och tillämpas första gången för 
räkenskapsår som inleds närmast efter 
31  december 2016. g

Grundkurs i bokföring!
Webbkurs för dig som vill kunna sköta 
 bok föringen, i ett  företag eller en  före ning. 
Du går kursen när du vill och i din egen takt.

Läs mer på blinfo.se/ekurser.

2 890:- + moms

www.blinfo.se/ekurser
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Moms vid förvärv från 
EU-land
Är det alltid 25% moms när ett företag 
köper varor eller tjänster från andra  
EU-länder och redovisar omvänd moms?

Svar:
Nej, momssatsen beror på vad det är som för
värvas och styrs av de svenska momsreglerna. 
Är det fråga om ett köp av t ex böcker/tid
ningar är det alltså 6% moms på förvärvet. 
Gäller det livsmedel är det 12% osv.

Avdrag vid försäljning 
av villa
Får man göra avdrag för kostnader för 
värdering, besiktning, energideklaration 
och homestyling när man säljer sin villa?

Svar:
Ja, utgifter som har samband med försälj
ningen är avdragsgilla vid kapitalvinst
beräkningen. Exempel på sådana utgifter är:

• mäklararvode
• advokatarvode
• värdering
• överlåtelsebesiktning
• energideklaration
• försäkring mot dolda fel
• resor i samband med visning, kontrakt

skrivning och överlämning av nycklar
• homestyling.

När det gäller homestyling är det dock bara 
möjligt att få avdrag för utgifter för konsulta
tion, fotografering, ommöblering samt lån av 
möbler och gardiner etc. Utgifter för städning, 
trädgårdsskötsel och flyttning är inte 
avdragsgilla.

Gräns för krav på 
 kassaregister
Om försäljningen är mindre än fyra bas-
belopp behöver man ju inte ha certifierat 
kassaregister. Gäller gränsen inklusive 
eller exklusive moms?

Svar:
Gränsen gäller kontant betalning inklusive 
moms. För 2015 ska de kontanta betalning
arna alltså understiga 4 x 44 500 = 178 000 kr 
(inklusive moms) för att företaget ska slippa 
kravet på certifierat kassaregister.
Observera att även betalningar med konto
kort räknas som kontant betalning.

Datering av  
fastställ elseintyg mm
Jag satte samma datum för fastställelse-
intyget som för årsredovisningen. 
 Datumet för bolagsstämman sattes en 
dag senare. Detta godtogs inte av Bolags-
verket som ansåg att fastställelseintyget 
var feldaterat. Vad gäller?

Svar:
Årsredovisningen ska läggas fram på bolags
stämman som ska fastställa resultat och 
balansräkningen. Årsredovisningen kan alltså 
inte vara daterad efter dagen för bolags
stämman.
 I fastställelseintyget ska man bland annat 
intyga att bolagsstämman fastställt resulat 
och balansräkning. Fastställelseintyget kan 
därmed inte vara daterat före dagen för 
bolagsstämman.
 I ett litet företag är det fullt möjligt att hålla 
bolagsstämma samma dag som årsredovis
ningen är klar (och daterad). I ett sådant fall 
kan årsredovisning, bolagsstämmoprotokoll 
och fastställelseintyg vara daterade en och 
samma dag.

Inkomstdeklaration 
 bostadsrättsförening
Vilken deklaration ska en bostadsrätts-
förening lämna om den inte bedriver 
någon näringsverksamhet? Föreningen 
har bara uthyrning av bostads lägen heter, 
inga lokaler och inget annat heller. Är det 
någon mer blankett förutom huvud-
blanketten som ska lämnas?

Svar:
Nej, enbart INK2 där föreningens företrädare 
skriver under och där uppgifterna för fastig
hetsavgift är förtryckta. Varken INK2R eller 
INK2S ska alltså lämnas in. Det är dock lämp
ligt att skriva siffran 0 i rutan för Överskott så 
att inte Skatteverket ställer en fråga i onödan.

Underskott  
i handelsbolag
Vilka regler gäller för delägare i handels-
bolag beträffande outnyttjat underskott? 
Är det samma regler som för enskild firma?

Svar:
Om verksamheten är nystartad finns samma 
kvittningsmöjlighet som i enskild firma de 
första fem åren. Vid nedläggning är det dock 
inte samma regler – underskottet faller bort 
men istället har man rimligen en hög justerad 
anskaffningsutgift (JAU) som vid nedlägg
ningen ger upphov till en förlust på andelen. 
Denna deklareras på blankett K15A och ger en 
avdragsgill kapitalförlust till 70%. Det blir alltså 
ett avdrag samma år som nedläggningen 
istället för året efter som i en enskild firma.

Bilförsäljning till 
 annat EU-land
En bilfirma ska sälja en begagnad bil till 
ett momspliktigt företag i ett annat EU-
land. Bilfirman köpte bilen av en privat-
person och har inte lyft någon moms 
vid köpet. Kan vinstmarginal reglerna 
användas vid försäljningen? Ska försälj-
ningen tas upp i den periodiska sam-
manställningen?

Svar:
Bilfirman kan välja mellan att använda de 
vanliga reglerna vid försäljning av varor 
till beskattningsbara personer i andra EU
länder (UIF), eller att använda vinstmargi
nalreglerna (VMB). Om bil firman väljer 
VMB anses bilen omsatt i Sverige ( på 
samma sätt som om det hade varit en 
svensk köpare) och försäljningen ska där
med inte redovisas i den periodiska sam
manställningen.
 Tillämpas UIF gäller omvänd moms och 
det blir köparen i det andra EUlandet 
som redovisar utgående moms i köpar
landet (och normalt också lyfter ingående 
moms). Försäljningen ska då redovisas 
i den periodiska sammanställningen.
 Observera att det kan vara en fördel för 
köparen att de vanliga reglerna tillämpas, 
om köparen skulle ha rätt att lyfta moms 
på  inköpet. Köparen har ju ingen möjlighet 
att lyfta någon moms om VMB tillämpas.

FRÅGOR & SVAR
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Kurser i urval
Att gå på kurs ska vara en upplevelse – intressant, trevligt, kunskaps givande 
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 kurs deltagare 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 utbild-
ningar för att möta ditt kunskaps behov, i dag och i morgon. 

Nya datum och kurser kan tillkomma under året. Se www.blinfo/kurser 
eller ring  0650-54 14 00 för mer information och anmälan.

Alla kurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR

Redovisning Ort Utb.tim. Nov Dec Jan Feb Mar

Bokföring I Stockholm 17 red. 2 23

Bokföring II Stockholm 12 red. 1 3

Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red. 10 8

Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red. 7 1

K2-redovisning Stockholm 6 red. 2

K3 i praktiken Stockholm 6 red. 13

Redovisningsdagen 2016 Stockholm 5 red. 30

Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Nov Dec Jan Feb Mar

Deklaration i aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt 16

Deklaration i enskild firma Stockholm 6 skatt 15

Deklarationsnyheter 2016 Stockholm 3 skatt 11

Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 11

Fåmansföretag – nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt 30

Momsdagen 2016 Stockholm 5 skatt 17

Moms i praktiken Stockholm 6 skatt 9

Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 skatt 25

Skattedagen 2016 Stockholm 5 skatt 18 15 20, 26

Skattedagen 2016 Malmö 5 skatt 24 18

Skattedagen 2016 Göteborg 5 skatt 25 19

Skattedagen 2016 Gävle 5 skatt 2

Skattedagen 2016 Uppsala 5 skatt 21

Skattedagen 2016 Örebro 5 skatt 27

Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt 25

Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt 30

Personal Ort Utb.tim. Nov Dec Jan Feb Mar

Förmåner & representation Stockholm 3 skatt 1

Lön II Stockholm 11 lön*/övr 3

Redovisning Utb.tim.

Bokföring 6 red.

Bokslut & årsredovisning 10 red.

Intäktsredovisning enl K-regelverken 3 red.

K2 eller K3? 3 red.

K2 i praktiken 6 red.

K3, mindre företag 5 red.

Nya bokföringsreglerna 2 red.

Redovisningsnyheter 3 red.

Skatt och deklaration Utb.tim.

Aktieägartillskott 1 skatt

Beskattning av värdepapper 1 skatt

Deklaration – Aktiebolag 3 skatt

Deklaration – Enskild firma 3 skatt

Deklarationsnyheter 3 skatt

Deklarera på K10 2 skatt

Fissioner 0,5 skatt

Fåmansföretag 4 skatt

Fällor och fel i praktiken – Moms 3 skatt

Generationsskifte och ägarskifte i företag 2 skatt

Importmoms i praktiken 0,5 skatt

Interna aktieöverlåtelser 1 skatt

Lönebaserad utdelning 1 skatt

Pensionsplanering för företagare 3 skatt

Skatteförfarandet i praktiken 2 skatt

Skattenyheter 3 skatt

Skatteplanering i aktiebolag 4 skatt

Skatteplanering i enskild firma 2 skatt

Utlandsmoms – grunderna 3 skatt

Värdepapper 1 skatt

Värdepapper i företag 1 skatt

Personal Utb.tim.

Förmåner 2 skatt

Lön I 4 övrigt

Löneväxling 2 lön*/övr

Personalnyheter 3 övrigt

Representation 2 skatt

Semester 6 övrigt

Traktamente 3 skatt

Övrigt Utb.tim.

Bostadsrättsföreningar 3 övrigt

Enskild firma eller aktiebolag 3 skatt

Samfälligheter 2 övrigt* Godkänd för SRF Lön-auktorisation

liveKurser

eKurser (webbkurser)

http://www.blinfo/kurser
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Tips & råd från programsupporten

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

H östen är här och supportsäsongen inleds med flera nyheter. Vi lanserar vår nya produkt BL Kassarapport som går att 
köra separat eller integrerat med övriga BL Administration. Flera nya funktioner i programmet för avstämning, 
kontoplan och bokföringsrapporter på engelska, mm. Dessutom har vi förstärkt supporten med sex nya medarbetare!

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

Nytt program – BL Kassarapport
Vi släpper i och med version 2015.2.100 en 
ny del i vår programsvit – BL Kassarapport. 
Denna kan antingen köras separat eller i 
kombination med en eller flera av de andra 
moduler som ingår i BL Administration. 
 I kassarapporten registreras dagsrappor-
ten, Z-rapporten, från ett externt kassasystem 
och förs sedan automatiskt in i bokföringen. 
Funktionen är framför allt tänkt att användas 
i molnlösningen mellan byrå och klient, men 
det finns också möjlighet att både exportera 
och importera SIE-filer i modulen.

Påminnelser och varningar 
Efter val av företag kommer nu en liten ruta 
att visas på skärmens nedre högra hörn under 
några sekunder.
 I den här notifieringsrutan får du notiser 
från programmet som exempelvis upplyser 
om:
• att det är mindre än 14 dagar kvar till sista 

tillåtna dag för senareläggning (om man i 
bokföringen tillåter senareläggning av bok-
föringen),

• när flera gamla räkenskapsår finns öppna, 
• att inlämning av skattedeklaration närmar 

sig, 
• antal förfallna leverantörsfakturor (om det 

finns några)
• antal förfallna kundfakturor 
• antal fakturor klara för begäran om utbetal-

ning av ROT/RUT.

Kontoplan och bokföringsrapporter 
på engelska
En sak som blivit mer och mer efterfrågad 
i BL Bokföring är en kontoplan på engelska 
vilket du numera kan importera. Du kan även 
använda engelska bokföringsrapporter i ditt 
företag. 
 För att importera denna väljer du Upplägg-
ning – Kontoplan – Mer – Utländsk kontoplan 
och Ny så föreslås att en engelsk kontoplan 
ska läsas in. 
 I samband med detta läggs även bok-
föringsrapporterna på engelska in under 
Uppläggning – Bokföringsrapporter. 
 Du kan också lägga upp en kontoplan på 
valfritt annat språk om du vill, men då måste 
du göra översättningen av kontona samt 
bokföringsrapporterna själv.

Underlätta din avstämning
Nu finns en ny lista under Aktivitet – Avstäm-
ning – Avstämning kontoreskontra som visar 
transaktioner där bokföringen inte stämmer 
överens med kopplade kontoreskontratrans-
aktioner samt manuellt registrerade konto-
reskontratransaktioner. 
 Något som förhoppningsvis kommer att 
underlätta ditt avstämningsarbete.

Skapa e-fakturor i SFTI-format 
(S vefaktura)
Du kan från och med version 2015.2.100 skapa 
e-fakturor direkt i programmet utan att gå via 
någon samarbetspartner som tidigare varit 
enda alternativet. Du aktiverar funktionen i 
företagsuppgifterna för fakturering och gör 

sedan en inställning på de kunder som önskar 
få e-fakturor istället för pappers- eller pdf-fak-
turor. Dessa kan sedan skickas till mottagaren 
via mail eller genom export till ett ftp-konto.
 E-fakturor i detta format kan också hante-
ras i BLA:s leverantörsreskontra.

Snabbregistrera i kontoreskontran
Genom att aktivera funktionen för snabb-
registreringsfönstret går det att snabba upp 
registreringen i kontoreskontran betydligt 
(detta görs via Uppläggning – Kontores-
kontror – Redigera aktuell reskontra). 
 Detta fungerar bäst när en bokföringstrans-
aktion motsvarar en post i kontoreskontran, 
vilket är det vanligaste. 
 Det är sedan möjligt att ta sig vidare till det 
”vanliga” registreringsfönstret.

Livesänd programutbildning hösten 2015

Avtalsfakturering och autogiro 
i BL  Fakturering Plus 
Datum: 2015-12-01 

Blankettmallar i BL Administration
Datum: 2015-11-24 

Grundläggande kurs 
i  BL eBokföring
Datum: 2015-11-13

Kom igång med BL Leverantör
Datum: 2015-11-20 

Kontrolluppgifter i BL Lön
Datum: 2015-12-15

Lagerhantering i BL Fakturering
Datum: 2015-11-10

Leverantörsbetalningar & betalfiler
Datum: 2015-10-27 

Momsredovisning i BL Bokföring
Datum: 2015-11-03

ROT/RUT – nya regler och hantering 
av dina fakturor i BL Fakturering
Datum: 2015-12-08 

Uppläggning och löneregistrering 
i BL Lön
Datum: 2015-10-13

Livesänd programutbildning
– visning av programfunktioner på webben

Med våra livesända programutbildningar lär du 

dig programfunktioner snabbt och enkelt direkt 

vid din dator. Klicka dig in på vår utbildningssida, 

luta dig tillbaka och låt oss visa dig hur program-

met fungerar. 

 Varje utbildningstillfälle tar endast cirka en 

timme och priset är 400 kr/tillfälle. Tiden är 8.45. 

Läs mer om kursen och boka på www.blinfo.se/
livesandningar

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

B L  B O K S L U T

Tips & råd från programsupporten

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

B L  E K O N O M I

Snyggare fakturor
I den nya versionen av BL eFakturering har vi lagt till fler möjligheter 
att utforma fakturamallarna. Detta genom att du med en enkel knapp-
tryckning kan välja vilka fält som ska visas, t ex olika kontaktuppgifter, 
mm.
 Du kan även läsa in en bakgrundsbild till din fakturamall, t ex den 
logotyp och grafiska profil du använder i företagets övriga korrespon-
dens. Eller om du bara vill att dina fakturor ska ha ett snyggt bak-
grundsmönster. 

Beräkna ditt lönekrav för 2015 års löner
Under menyn Fåab och Enkel simulering har vi lagt in en beräkning 
av utdelningsutrymmet för inkomstår 2016. Eftersom statslåne-
räntan ännu inte är fastställd kan inte exakt utdelningsutrymme 
beräknas, men du kan enkelt och smidigt använda dig av löne-
kravsberäkningen på sidan 2. Från och med lönekravet för löner 
2015 beräknas spärrlönen till 9,6 inkomstbasbelopp, dvs 
58 100 kr x 9,6 = 557 760 kr.

Frågor och svar!
I vårt supportforum hittar du frågor och svar om BL Skatt dygnet 
runt. Vi har en avancerad sökfunktion som leder dig till snarlika 
 frågeställningar med svar. 

Ny beräkningsbilaga BIA
Beräkningsbilagan BIA håller reda på tidigare års begärda investe-
raravdrag. Om du föregående år begärde investeraravdrag kommer 
detta att fyllas i automatiskt på bilagan när du öppnar från före-
gående år. Tillhör du det fåtal som begärde investeraravdrag redan 
för december 2013 måste du fylla i det manuellt på bilagan.

BL Skatt nu även i molnet!
För dig som vill nå dina deklarationsfiler från olika platser på ett 
enkelt sätt kan vi nu erbjuda BL Skatt i molnet. Med molnlösningen 
kommer du åt och kan arbeta med dina deklarationer via internet 
bara du är uppkopplad och har en dator med BL Skatt installerat. 
Det innebär att du kan arbeta med BL Skatt hemifrån, i stugan, ute 
hos kund eller var du nu har behov av att arbeta. Kontakta oss på 
programsupporten om du vill veta mer, eller besök www.blinfo.se.

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

Fakturor via e-post 
Nu kan du skicka dina fakturor via e-post till dina kunder. Detta gör 
du direkt från BL eFakturering i samband med utskrift av fakturorna. 
Du slipper skriva ut dina fakturor på papper och bidrar därmed till att 
skona miljön!

Koppla kund och artikel till specifika konton
En efterlängtad funktion i BL eFakturering är möjligheten att sätta ett 
kund- eller artikelunikt bokföringskonto och på så sätt styra bokfö-
ringen direkt från fakturajournalen. Detta är speciellt bra för företag 
som tillämpar omvänd skattskyldighet (byggmoms) då dessa numera 
inte behöver justera sin bokföring i efterhand.

Vilken version av programmet ska man använda?
BL Bokslut kommer i ny version varje år. BL Bokslut besk 2014 
används exempelvis för räkenskapsår som avslutas under 2014 och 
BL Bokslut besk 2015 används för räkenskapsår som avslutas under 
2015. 

Skapa nytt räkenskapsår
När det är dags att påbörja företagets årsbokslut/årsredovisning 
för ett räkenskapsår som avslutas under 2015 börja du med att 
installera BL Bokslut besk 2015. När du har startat programmet 
klickar du på Arkiv/Öppna från föregående år. Du väljer sedan att 
öppna aktuell bokslutsfil. Du får då en fråga om du vill skapa ett 
nytt räkenskapsår. Du svarar då ja och väljer att spara filen samt 
lägga upp aktuellt räkenskapsår. På detta sätt får du med all 
informa tion som du behöver för att upprätta ett årsbokslut/
årsredo visning för det aktuella företaget, t ex företagsuppgifter, 
bilagor, anläggningsregister och noter.

Överföring från BL Administration
När du har skapat ett nytt räkenskapsår och vill föra över räken-
skapsdata från BL Administration till BL Bokslut är det viktigt att du 
stänger bokslutsfilen och bokslutsprogrammet innan du importerar 
räkenskapsdata. När du gör överföringen från BL Administration 
öppnar du aktuell bokslutsfil via BL Administrations funktion för 
export av räkenskapsdata.  
 Exporten av räkenskapsdata gör du från BL Administrations bok-
föringsmodul. För att kunna exportera data måste du ha aktiverat 
bokslutet i BL Administration (Aktivitet/Påbörja bokslut). Du väljer 
Aktivitet/BL Bokslut samt det räkenskapsår för vilket du ska expor-
tera data. Välj sedan BL Bokslut och hur du vill starta bokslutet. På 
detta sätt kan du exportera SIE-fil, kund- och leverantörsreskontra, 
varulagervärdering samt anläggningsregister.

mailto:support@blbokslut.se
mailto:support@blekonomi.se
http://www.blekonomi.se
mailto:support@blskatt.se
http://www.blinfo.se
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Boktips! 

SKATT & DEKLARATION

 BL Skatt Företag
– lättanvänt program för din och företagets deklaration

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.
 Programmet är komplett med beräknings  bilagor, preliminärdeklaration, skatte-
analys, automatisk deklarations kontroll, mm. 
 Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och 
andra ekonomi system. Du får på så vis en smidig koppling mellan bok föringen 
och deklarationen. 

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 
e-böckerna DEKLARATIONS TEKNIK och 
 AVDRAG direkt i  programmet.

Programfunktioner

Samtliga deklarationsblanketter

Fullständig skatteberäkning

Möjlighet att spara upp till 10 deklara-
tioner

Simulering/skatteplanering

Kontantberäkning

Aktietransaktioner

Beräkningsbilagor/hjälpblanketter

Översiktlig blanketthanterare

Informationsbank/hjälpsystem

SIE-import

SRU-export/filöverföring

Beräkning av periodiseringsfond, ränte-
fördelning och expansionsfond

Fri telefonsupport, skatte- och program-
frågor

Handböckerna Deklarationsteknik och 
Avdrag direkt i programmet

SKATTEPLANERING 
I AKTIEBOLAG är en 
handbok som ger råd och 
tips om seriös skatteplane-
ring för aktiebolaget och 
ägaren. Boken tar upp sådan 
skatteplanering som håller 
sig inom lagens råmärken

Feb-14, 416 sid, 5 uppl

496 kr + moms

e-bok: 436 kr + moms

SKATTENYHETER 2016 
beskriver de nya skattereg-
ler som börjar gälla vid års-
skiftet 15/16. Vi beskriver 
alla de viktigaste beslutade 
och föreslagna ändringarna 
för inkomståret 2016 och 
framåt.

Nov-15, 165 sid, 21 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + moms

SKATTEPLANERING 
I ENSKILD FIRMA är en 
handbok med massor av 
tips om skatteplanering för 
dig med enskild firma. 
Skatt och egenavgifter för 
enskilda näringsidkare är 
låga, och de blir ännu lägre 
om du följer författarens 
råd.

Sep-13, 131 sid, 1 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + moms

AVDRAG 2016 är ett 
 perfekt avdragslexikon 
 inför deklarationsarbetet. 
Här hittar du alla upptänk-
liga skatteavdrag i bok-
stavsordning. Allt förklarat 
på ett begripligt sätt och 
med många praktiska 
 exempel och tips.

Dec-15, 324 sid, 21 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + momsBL Skatt Företag

149:-/mån + moms
Fleranvändare: 99:-/mån

Moms tillkommer. Faktureras årsvis.
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Boktips! 

BOKFÖRING & BOKSLUT

BL Bokslut Företag 
– komplett program för  bokslutet 
och årsredovisningen

BL Bokföring
– det användarvänliga 
 bokföringsprogrammet

BL Bokföring är ett mångsidigt bokförings-
program med många användarvänliga funktio-
ner och finesser som underlättar bokföringsar-
betet. Det här är vårt mest sålda 
bokförings program och det kan  integreras med 
de andra programmen i BL Administration, t ex 
BL Fakturering.  
 Programmet finns i en version där du lagrar 
bokföringen  lokalt och i en version där du 
lagrar bokföringen i molnet och kan arbeta 
med den över internet. Du väljer den som 
passar dig bäst. 
 BL Bokföring är en del i ekonomisystemet 
BL Administration och kan därför integreras med 
fakturering, lön, leverantör, tidredovisning, mm.

 � Konteringsguider

 � Ändringsverifikationer

 � Preliminär bokföring

 � Förenklat årsbokslut

 � Tusentals nöjda användare 

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

 � Hanterar upp till 3 företag
 � Programsupport ingår

Med BL Bokföring i molnet får du alla för-
delarna med ett installerat program när det 
gäller funktion och prestanda. Samtidigt får 
du molnlösningens alla fördelar i form av 
bland annat automatisk säkerhetskopiering 
och full tillgänglighet som låter dig arbeta 
med din bokföring från olika platser. 

BL Bokföring

99:-/mån 

Fleranvändare: 49:-/mån 

I priset ingår programteknisk support.
Moms tillkommer. Faktureras årsvis.

Välj mellan lokal  version 
och moln version

BL Bokslut Företag

199:-/mån
Fleranvändare: 99:-/mån

I priset ingår programteknisk support
Moms tillkommer. Faktureras årsvis.

BOKSLUT & 
ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE  AKTIEBOLAG 
– K2 är en praktisk hand-
bok som visar hur du upp-
rättar en  års redovisning för 
ett mindre  aktiebolag 
 enligt K2- reglerna.

Jan-15, 401 sid, 5 uppl

496 kr + moms 

 e-bok: 436 kr + moms

BOKSLUT & 
ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE  AKTIEBOLAG 
– K3 är en handbok i hur 
du upprättar bokslut och 
årsredovisning enligt K3-
reglerna. Boken visar hur 
du bör  arbeta när du upp-
rättar årsredovisning enligt 
K3.

Jan-14, 499 sid, 1 uppl

496 kr + moms

 e-bok: 436 kr + moms

  BOKFÖRING & BOK-
SLUT I ENSKILD  FIRMA 
är en komplett handbok för 
dig som sköter redovisning-
en i en enskild firma. Bo-
ken hjälper dig både att 
upprätta ett förenklat års-
bokslut och att löpande 
bokföra alla affärshändelser 
i en enskild firma. 

Jan-14, 379 sid, 5 uppl

396 kr + moms

 e-bok: 336 kr + moms

BOKFÖRING är en oum-
bärlig handbok för dig som 
 sköter bokföringen i ett fö-
retag eller en förening. 
Innehåller hundratals kon-
teringsmallar som visar hur 
du bokför olika transaktio-
ner. Ett perfekt uppslags-
verk för alla som ägnar sig 
åt bokföring. 

Jan-15, 472 sid, 19 uppl

396 kr + moms

 e-bok: 336 kr + moms

BL Bokslut Företag är ett lättarbetat, 
pedagogiskt och kompetent program 
som låter dig göra bokslut och årsredo-
visning på enklast tänkbara sätt.
 BL Bokslut Företag har alla funktioner 
du behöver för att upprätta bokslut och 
årsredovisning för ditt aktiebolag – bok-
slutsbilagor, tilläggsupplysningar, förvalt-
ningsberättelse, mm. Du för enkelt över 
uppgifterna från din bok föring till 
BL Bokslut med hjälp av en sie-fil.
 I programmet ingår ett anläggnings-
register som automatiskt beräknar 
planenliga avskrivningar och vinst/
förlust vid försäljningar, mm. Från 
anläggnings registret hämtar du enkelt 
uppgifter till de olika bokslutsbilagorna.

Välj mellan lokal  version 
och moln version
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LÖNER & PERSONAL

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.

Jan-14, 382 sid, 18 uppl 

496 kr + moms

e-bok: 436 kr + moms 

 � Lättarbetat anställdaregister
 � Färdiga lönearter 
 � Lönebesked som du vill ha dem
 � Betalfiler

BL Lön
– marknadens mest prisvärda löneprogram?

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.

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 utbetalning via internet-
bank eller via Bankgirot.
 Programmet är lämpligt för dig med ett mindre antal anställda.
 BL Lön är en del i ekonomisystemet BL Administration och kan därför inte-
greras med bokföring, fakturering,  leverantör, tidredovisning, mm. 

Programfunktioner

Löneartsregister

Anställdaregister

Automatisk skatteberäkning

Jämkning och engångsskatt

Löneackumulatorer

Lönebesked

Lönebesked med e-post

Banklista

Betalfiler

Arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift

CSR-förfrågan/svar

Grafisk blankettgenerator

Integrering med bokföringsprogrammet

Övningsföretag

Manual och filmade guider

eBoken Lönehandboken
Du kan läsa mer och beställa 

programmen och böckerna på 
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

129:-/mån + moms
Fleranvändare: 49:-/mån

I priset ingår programteknisk support
Moms tillkommer. Faktureras årsvis.

Välj mellan lokal  version 
och moln version

 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 per-
sonalkostnader i bokslutet.

Jan-14, 381 sid, 9 uppl

496 kr + moms

 e-bok: 436 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.

Nov-14, 228 sid, 2 uppl

396 kr + moms

 e-bok: 336 kr + moms

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

Okt-14, 361 sid, 11 uppl

396 kr + moms

 e-bok: 336 kr + moms

http://www.blinfo.se
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
är Sveriges mest köpta bostads-
rättsbok. Den förklarar allt du 
som styrelseledamot behöver veta 
om skatt och juridik i en bostads-
rättsförening.

Apr-15, 359 sid, 16 uppl

396 kr + moms

e-bok: 336 kr + moms

SKATTENYHETER 2016 be-
skriver de nya skatte regler som 
börjar gälla vid årsskiftet 15/16. 
Vi beskriver alla de viktigaste 
beslutade och föreslagna änd-
ringarna för inkomståret 2016 
och framåt.

Nov-15, 165 sid, 21 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + moms

AVDRAG 2016 är ett  perfekt 
avdragslexikon  inför deklara-
tionsarbetet. Här hittar du alla 
upptänkliga skatteavdrag i bok-
stavsordning. Allt förklarat på 
ett begripligt sätt och med 
många praktiska  exempel och 
tips.

Dec-15, 324 sid, 21 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + moms

Gratis frakt!
Nu finns ytterligare ett skäl 
att beställa din ekonomi-
litteratur direkt på hemsidan 
–
www.blinfo.se. Du har full 
returrätt under 14 dagar. 
Se vårt utbud av böcker som 
underlättar ditt företagande 
på www.blinfo.se/bocker. 

KONCERNER är en praktisk 
handbok för dig som behöver 
förstå det här med koncern-
redovisning och koncernbeskatt-
ning. Du får en genomgång steg 
för steg med praktiska exempel, 
från förvärvsanalys via elimi ner-
ingar till färdig års redovisning 
för koncernen. Boken förklarar 
även de speciella skatteregler som 
gäller för koncerner.

Juni-15, 271 sid, 5 uppl

496 kr + moms

e-bok: 436 kr + moms

HÄSTVERKSAMHET är boken 
för dig som vill förstå hur skatt 
och redovisning fungerar i ett 
hästföretag. Boken förklarar de 
många gånger speciella reglerna 
och visar hur du undviker skat-
teproblem.

Maj-15, 159 sid, 3 uppl

396 kr + moms

e-bok: 336 kr + moms

Stora mallpaketet
– fler än 130 dokumentmallar

Stora mallpaketet innehåller mallar för snart sagt alla 
de dokument ett företag kan behöva upprätta. 
Det innehåller även en rad viktiga privatjuridiska 
 mallar. Mallpaketet utökas löpande utifrån kund ernas 
önskemål.
 Ditt mallpaket � nns under ett helt års tid från 
köpet att hämta i aktuell version från vår hemsida 
www.blinfo.se.

 • Bolag & föreningar
 • Budget
 • Familjejuridik

 • Fastighet
 • Köp & försäljning
 • Personal

Paketet innehåller totalt � er än 
130 mallar i kategorierna: 

Stora mallpaketet
>130 dokumentmallar

699:-/år 
Moms tillkommer. 

GOD MAN & FÖRVAL TARE – 
PROBLEM OCH LÖSNINGAR 
Den här  boken syftar till att för-
djupa dina kunskaper som god 
man eller förvaltare genom att 
du får ta dig an ett antal knepi-
ga situationer du kan ställas in-
för i ditt uppdrag.

Apr-15, 192 sid, 1 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + moms

Ny bok!

MIN BOSTADSRÄTT är en 
praktisk handbok för dig som 
är medlem i en bostadsrätts-
förening. Den tar upp allt från 
när du köper en bostadsrätt till 
när du säljer den eller ger bort 
den. Och inte minst vad som 
gäller under ägande tiden, bl a 
vilka rättigheter och skyldig-
heter du har.

Apr-15, 221 sid, 1 uppl

296 kr + moms

e-bok: 236 kr + mom

Ny bok!

0:-0:-

Boknytt!

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


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 
140831 1,34% 150430 0,19%
141130 0,90% 150630 0,87%
141231 0,83% 150831 0,42%

Referensränta 
2015-01-01–2015-06-30 0,0%
2015-07-01–2015-12-31 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%. För ungdomar under 26 år gäller särskilda regler, se 
Faktabank på www.blinfo.se. 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.

Oktober
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2015 (pappersblan-

kett)

26 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2015 (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-08-31)

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

Inbetalning av moms (större företag)

November
2 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2015-01-31, 2015-02-28, 

2015-03-31 och 2015-04-30 (pappersblankett)

Inlämning av fastighetsdeklaration för hyreshus och ägarlägenheter

3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 
30 000 kr (bokslut 2015-05-31 och 2015-06-30)

12 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2014-07-31 och 2014-08-31)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2015-
01-31, 2015-02-28, 2015-03-31, 2015-04-30 (pappersblankett )

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober, momsde-
klaration för september (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration 
för juli– september (mindre företag med tremånadersmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialav-
gifter (alla företag)

20 Periodisk sammanställning för oktober (pappersblankett)

25 Periodisk sammanställning för oktober (elektronisk)

26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2015-09-30)

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

Inbetalning av moms (större företag)

30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2015-04-30)

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

Italien, Lido di Jesolo
Skatte- och ekonomikurs 17–24 september 2016

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

Kurs + resa från 21 650:-
För mer information kontakta: Maria Wallner 0650- 54 14 00, maria.wallner@blinfo. se

http://www.online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
http://www.blinfo.se
http://www.blinfo.se
mailto:maria.wallner@blinfo.se
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Köpinformation
En faktura med inbetalningskort med följer. Du har 14 dagar på dig att betala. Fri frakt. Ingen expeditions-
avgift. 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

(4856)

w
w

w
.b

lin
fo

.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

Övriga beställningar
Produkt

 

 

Antal Titel Pris

Aktiebolag 496 kr

Anställda 496 kr

Att avsluta en anställning 396 kr

Avdrag 2016 – ny uppl 296 kr

Avtal 396 kr

Betalningar 396 kr

Bokföring 396 kr

Bokföring & bokslut i enskild firma 396 kr

Bokslut och årsredovisning  
i mindre aktiebolag – K2 496 kr

Bokslut och årsredovisning  
i mindre aktiebolag – K3 496 kr

Bokslutsanalys 396 kr

Bostadsrättsföreningar 396 kr

Bouppteckning & arvskifte 396 kr

Budget 296 kr

Byte från enskild firma till aktiebolag 396 kr

Byte från handelsbolag till aktiebolag 396 kr

Driva företag som pensionär 396 kr

Eget aktiebolag 396 kr

Ekonomiska föreningar 396 kr

Enskild firma 396 kr

Fastighetsbeskattning 396 kr

Fissioner 496 kr

Fusioner 496 kr

Fåmansföretag 496 kr

Fällor & fel i praktiken – redovisning 396 kr

Fällor & fel i praktiken – skatt & moms 496 kr

Företagets ekonomi 396 kr

Företagsjuridisk uppslagsbok 496 kr

Företagskalkyler 396 kr

Förhandlingsteknik 296 kr

Förmåner 396 kr

God man & förvaltare 296 kr

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

Handelsbolag 396 kr

Hästverksamhet – ny uppl 396 kr

Ideella föreningar – ny uppl 296 kr

Inköpsteknik 296 kr

K2 eller K3 i bostadsrättsföreningar 296 kr

Koncerner – ny uppl 496 kr

Kulturarbetarboken 396 kr

Lantbrukarboken 396 kr

Likvidation 496 kr

Lönehandboken 496 kr

Makar 296 kr

Mallar & dokument 596 kr

Antal Titel Pris

Marknadsför dig själv 296 kr

Marknadsföring 396 kr

Min bostadsrätt – ny bok 296 kr

Moms 496 kr

Penningtvättslagen 296 kr

Pensionsplanering för företagare 396 kr

Pensionsstiftelser 496 kr

Personlig effektivitet 296 kr

Presentationsteknik 296 kr

Projektarbete i företag 296 kr

Prissättning 396 kr

Redovisning i bostadsrättsföreningar 396 kr

Redovisning i lantbruk 396 kr

Representation 396 kr

Revision i föreningar 296 kr

Samboboken 296 kr

Samfälligheter 396 kr

Semester och sjukfrånvaro 396 kr

Skatteförfarandet 496 kr

Skattenyheter 2016 – ny uppl 296 kr

Skatteplanering i aktiebolag 496 kr

Skatteplanering i enskild firma 296 kr

Skogsägarboken 396 kr

Starta & Driva Företag 296 kr

Styrelsearbete i aktiebolag 396 kr

Styrelsearbete i föreningar 296 kr

Testamentshandboken 296 kr

Traktamente 396 kr

VD-boken 496 kr

Working Capital Management 396 kr

Värdepapper 396 kr

Värdering av företag 396 kr

Ägarskifte i företag 396 kr

http://www.blinfo.se
http://www.blinfo.se
http://www.blinfo.se
http://www.blinfo.se
mailto:info@blinfo.se
http://www.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!

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