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Om du vill är
framtiden redan här
– dax för det Digitala Företaget
Minns du när mobiltelefonerna hade tryckknappar?
Minns du när det inte fanns tillgång till internet överallt,
hela tiden? Minns du när någon senast sa: ”Finns det
inte på papper så finns det inte”? Minns du konteringsstämplarna och de stora handskrivna bokförings
böckerna?
Antingen minns du inte allt detta eller så börjar minnena falna.
För tiden går fort och den tekniska utvecklingen nästan våldsamt
fort. Nu är tillgång till snabbt internet en självklarhet, dygnet
runt och var du än är. Digitaliseringen är ett faktum, papprens tid
är snart förbi och allt mer kommer att skötas automatiskt i de
digitala systemen. Molntjänsterna formligen väller över oss och
med våra smartphones och plattor både vill och kan vi numera
göra i princip allt. Även sköta våra företag.
I mobilen kan du idag med hjälp av den moderna tekniken
exempelvis fakturera kunder, fota kvitton och leverantörsfakturor,
fixa reseräkningar och utlägg, bokföra och stämma av bank
konton. Du kan digitalt koppla dig mot en redovisningsbyrå och
få hjälp med bokslut och deklaration eller själv lägga till sådana
molntjänster och lämna in till Bolagsverket och Skatteverket.
Detta är faktiskt ingen vision utan framtiden är verkligen
redan här – om du vill. T ex med hjälp av Digitala Företaget från
Björn Lundén Information, en app och webbtjänst för företagets
administration. Eller, om du behöver ännu mer omfattande tjäns
ter än vad Digitala Företaget erbjuder, har vi samtliga våra
programvaror i Molnet, från bokföring, fakturering och lön till
bokslut, årsredovisning, skatt och deklaration.
Inte minst för redovisningsbyråer är kombinationen oslagbar
– med kundföretag som jobbar med appen och med hela
BL:s programutbud i Molnet för byrån blir byrån mycket effek
tivare och därmed lönsammare. Och byråkundsamverkan blir
dessutom betydligt roligare! Byrån och kundföretagen kommuni
cerar direkt genom Digitala Företaget och det nya webbaserade
Byråstödet och kundföretagen får information i realtid om hur
företaget ligger till.
Om du vill är framtiden redan här, tekniken och hjälpmedlen
finns. Inte minst från Björn Lundén Information. Häng med du
också – testa t ex det Digitala Företaget!

Ulf Bokelund Svensson
VD i Björn Lundén Information
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Ska golf lämna de
förbjudnas skara?
Enligt Skatterättsnämnden är golfspel på pay and play-bana
eller på driving range att anse som motion eller friskvård av
enklare slag och därmed var friskvårdsbidraget en skattefri
personalvårdsförmån.

att allmänhetens intresse för sporten har stigit. Samtidigt har även
möjligheten att hyra utrustning på banorna eller att köpa begag
nad utrustning ökat, enligt SRN.
SRN:s bedömning var att golfspel på pay and play-bana eller
på driving range bör kunna jämställas med annan form av motion
eller friskvård som anses vara av enklare slag. Därmed var frisk
vårdsbidraget skattefritt.
En av ledamöterna hade dock en avvikande mening och ansåg
att reglerna skulle tolkas restriktivt. Det var inte lagstiftarens
mening att kraven skulle förändras för vad som skulle anses vara
av enklare slag av motion.
RÄTTSPRAXIS INOM EN SNAR FRAMTID

Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket till Högsta
förvaltningsdomstolen, vilket innebär att de kommer att avgöra
frågan, och vi kommer att få rättspraxis som visar om denna typ
av golf faller under reglerna för skattefri personalvårdsförmån
eller inte. Om man tillåter sig att drömma en smula, så kan man
hoppas på att Högsta förvaltningsdomstolen verkligen tar ut
svängarna och gör en rejäl genomlysning av begreppet skattefri
motion i sin dom. g

MOTION OCH FRISKVÅRD

Motion och annan friskvård räknas som en skattefri personal
vårdsförmån om förmånen
• är av enklare slag och mindre värde
• erbjuds hela personalen.
Vissa sporter räknas som lyxsporter och är alltid skattepliktiga
förmåner oavsett värde, t ex golf, segling, ridning och utförs
åkning på skidor. Detsamma gäller sporter som inte innebär
motion i betydelsen fysisk prestation, exempelvis bilsport och
schack.
Enklare utrustning (idrottsredskap) och träningskläder (med
företagets logotype) av mindre värde räknas också som en personal
vårdsförmån.
KOMMER GOLF ATT SKAKA AV SIG LYXSTÄMPELN?

Skatterättsnämnden (SRN) har nu gett ett förhandsbesked
(72-15/D) på frågan om det var okej att använda det skattefria
friskvårdsbidrag från arbetsgivaren till att betala avgift, greenfee,
för att få spela golf på en pay and play-bana samt att hyra golfbollar
för att öva på en driving range. Övrig golfutrustning tänkte den
anställde låna eller hyra för egna pengar. En pay and play-bana
innebär att den som betalar får spela utan att det krävs medlem
skap i en golfklubb eller grönt kort.

SRN konstaterade att det fortlöpande sker förändringar i synen
på vilka aktiviteter som är effektiva för god hälsa och att det är
upp till rättspraxis att bestämma vad som avses med enklare slag.
Förutsättningarna för golfspel har förändrats sedan bestämmel
serna om skattefri motion infördes. Många nya golfbanor har
byggts och tillgången på pay and play-banor har ökat i takt med

Prisbasbeloppet 2017
Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret
2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa
prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.
Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt
skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet, maximalt avdrag för
pensionskostnader och mycket annat. För beskattningsåret 2017
(deklarationen 2018) blir:
• Deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).
• Det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas
till närmaste tiotal kr).
• Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb,
avrundas till närmaste hundratal kr).
• Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrotts
utövare 22 400 kr (0,5 pbb).
• Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).
• Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).
• Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr
(0,317 pbb).
• Lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).
• Gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).
• Gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb). g
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Du &

företaget

Kan jag skatteplanera
med enskild firma? av Björn Lundén
Jag får ofta frågan om det går att skatteplanera i enskild firma, och svaret är definitivt ja.
Enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige. Ändå ses den litet över axeln när man
jämför med aktiebolag, som av många anses vara en ”finare” företagsform, mycket därför att där
anses man kunna skatteplanera.
Men det är faktiskt så att det finns fler sätt att skatteplanera i enskild firma än i aktiebolag.
Dessutom är det enklare och man behöver inte tillgripa riskfyllda upplägg. Här är mina bästa tips.

Man kan säga att skatteplanering är en eller
en serie åtgärder som du använder för att
minska inkomstskatten och/eller social
avgifterna. Jag pratar här om åtgärder inom
lagens råmärken.
Det utan tvekan mest effektiva sättet att
minska skatten är förstås att låta bli att ta
upp skattepliktiga inkomster och dra av
utgifter som inte är avdragsgillt. Denna
oärliga strategi behandlar jag inte här. Inte
på grund av att dessa metoder är sällsynta,
utan på grund av att de inte kräver någon
närmare beskrivning. Dessutom är de för
bjudna. Det är alltså skillnad mellan
skattefusk och skatteplanering.
SEX TYPER AV SKATTEPLANERING

I enskild firma finns det i huvudsak
följande sätt att minska inkomstskatt och
socialavgifter (egenavgifter):
• Minska marginalskatten genom om
fördelning mellan åren (marginalskatte
planering).
• Skjuta skattebetalningen framåt i tiden
så att nuvärdet av betalningen blir lägre.
• Förvandla förvärvsinkomster till
kapitalinkomster.
• Förvandla högre egenavgifter till lägre
egenavgifter eller särskild löneskatt i
samband med pensionering.
4
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• Förvandla kapitalinkomster till förvärvs
inkomster.
• Förvandla särskild löneskatt till låga
egenavgifter.

skjutande inkomstdelar tas avgifter ut, men
det blir ingen förmån, så den delen av
avgifterna är en ren skatt.

Ibland används en kombination av två eller
flera olika typer.

Marginalskatteplanering

AVDRAG

För löntagare och för enskilda närings
idkare är inkomstskatten på förvärvs
inkomster progressiv, dvs procentsatsen
ökar vid högre inkomster. Den del av
förvärvsinkomsten som ligger över den så
kallade brytpunkten för statlig inkomst
skatt (443 200 kr för 2016) beskattas hår
dare än den del som ligger under. Det beror
på att statlig skatt (med 20 eller 25%) tas
ut på den överskjutande delen. På den del
av inkomsten som ligger under brytpunk
ten är det bara kommunal skatt.

Den mest självklara skatteminskningen
görs genom att du gör de avdrag i inkomst
deklarationen som du har rätt till. Det är
exempelvis avdrag för lön till egna barn,
lokal i egen bostad, bilresor och värde
minskning på inventarier.
PLANERING FÖR PENSION,
FÖRÄLDRAPENNING OCH
SJUKPENNING

Förutom planeringen av inkomstskatten
kan du planera för din framtida allmänna
pension. Din inkomst av aktiv närings
verksamhet i enskild firma är pensions
grundande inkomst. Inkomsten är också
underlag för sjuk- och föräldrapenning.
Så det är bra att ha en hög inkomst, upp
till högsta pensionsgrundande inkomst
som är 447 750 kr under 2016 respektive
högsta sjukpenninggrundande inkomst
som är 332 250 kr under 2016. För över

PROGRESSIV SKATT

Observera dock att det bara är den del av
inkomsten som ligger över brytpunkten,
som beskattas hårdare. På den del av
inkomsten som ligger under brytpunkten är skatten oförändrad även om man
totalt sett hamnar över brytpunkten.

OLIKA SÄTT ATT
MARGINALSKATTEPLANERA

Marginalskatteplanering bygger på att du
genom olika åtgärder minskar din dekla
rerade förvärvsinkomst under år när du
ligger över brytpunkten, och istället skattar
för pengarna när du senare (eller tidigare)
år ligger under brytpunkten.
Här är mina bästa tips för marginal
skatteplanering.
• Inkomstuppdelning mellan makar.
Om den ena maken ligger över bryt
punkten och den andra maken ligger
under brytpunkten lönar det sig att
flytta över inkomst till den make som
har lägst inkomst. Detta har man rätt
att göra inom vissa gränser. Dock måste
den make som tar upp inkomst också
ha arbetat i företaget.
• Periodiseringsfonder. I enskild firma får
du sätta av högst 30% av vinsten till en
obeskattad periodiseringsfond. Beloppet
ska återföras till beskattning senast efter
6 år. Om marginalskatten är lägre vid
återföringen än vid avsättningen blir
skatten lägre. Om återföringen görs för
att täcka en förlust blir det ingen skatt
alls.
• Genom ackumulerad inkomst kan du få
lägre skatt om du får en inkomst som
betalas ut under ett år men som hör till
flera år, exempelvis engångsutbetalning
av pension, en försäkringsersättning
eller en försäljning av konstnärliga eller
litterära alster som skapats under en
följd av år. Om denna extrainkomst gör
att du just detta år hamnar över bryt
punkten kan du ansöka om särskild
skatteberäkning och i vissa fall slippa
betala statlig skatt.
• Pensionsförsäkringar kan också användas
för att minska marginalskatten, men
det inget jag rekommenderar. Många
har lika hög marginalskatt när de blir
pensionärer, och då uteblir fördelen.
Dessutom har pensionsförsäkringar
höga avgifter. Och eftersom avgifterna
baseras på det kapital du har i försäk
ringen och inte på avkastningen, blir
det lätt så i den nuvarande lågränte
ekonomin att avgifterna är högre än
avkastningen och då blir tillväxten
negativ. Istället bör du överväga alterna
tivet att spara med låga eller inga avgif
ter alls av beskattade pengar.
• Expansionsfond kan användas för att
sänka skatten tillfälligt, men eftersom
den bygger på att du inte tar ut några
pengar ur företaget är det inte något
som alla kan använda.

Skjuta skatten framåt
Att skjuta skattebetalningen framåt i tiden
var ett effektivt sätt att skattplanera när
räntan var högre. Men med dagens låga
räntenivåer är det ingen vits.

Aktiv och passiv
näringsverksamhet
EGENAVGIFTER I STÄLLET FÖR
SÄRSKILD LÖNESKATT

Ett sätt för många att sänka skatten och
socialavgifterna är att se till att du betrak
tas som aktiv i näringsverksamheten. Då
betalar du egenavgifter. Den som räknas
som passiv betalar särskild löneskatt, som
är högre, särskilt för pensionärer.
För att bli betraktad som aktiv närings
idkare bör du lägga ner minst 500 arbets
timmar i näringsverksamheten. Om din
verksamhet baseras på din egen arbetskraft
och kräver ett mindre antal timmar eget
arbete än 500 timmar per år för att skötas,
betraktas du normalt ändå som aktiv.
Detta gäller t ex om du bedriver en kon
sultverksamhet vid sidan av en anställning.
Eftersom konsultverksamheten i huvudsak
baseras på ditt eget arbete oavsett om du
arbetar 100 eller 1 000 timmar betraktas
verksamheten normalt som aktiv.
I de fall där domstolarna inte har accep
terat aktiv näringsverksamhet har det alltid
handlat om en näringsidkare som vill kvitta
underskottet i näringsverksamheten mot
inkomst av tjänst. De andra fördelarna som
jobbskatteavdraget och de lägre egenavgif
terna har passerat under radarn.
JOBBSKATTEAVDRAG

Endast inkomster från aktiv näringsverk
samhet ger underlag för jobbskatteavdrag.
Inkomster från passiv näringsverksamhet
ger inte jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdra
get är förmånligt och ännu mer förmånligt
för dig som vid årets ingång har fyllt 65 år.
På de första 100 000 kronorna i förvärvs
inkomst betalar du bara ca 10% skatt.

inkomst. Du bör då också beakta att kapi
talinkomster inte ger underlag för pension
och sjukpenning.

Speciellt för pensionärer
LÄGRE EGENAVGIFTER

Det finns stora fördelar med att skjuta
upp beskattningen tills du blir pensionär.
I aktiebolag kommer fördelarna först året
efter du fyller 65 år. Men av någon anled
ning är enskilda näringsidkare speciellt
gynnade redan från 61 års ålder. Nedsätt
ningen av egenavgifterna med ungefär
hälften inträder för enskilda näringsidkare
redan när du tar ut hela din allmänna
pension hela året, vilket du kan göra från
61 års ålder. Om du inte fyller år i januari
blir det från det år du fyller 62 år som du
får den här nedsättningen. Och mitt tips
till alla är att ta ut hela den allmänna pen
sionen när du fyller 61 år. Myten om att
du får högre pension ju längre du väntar
med att ta ut den allmänna pensionen är
just en myt. Du får visserligen ett högre
månadsbelopp, men i och med att det blir
färre månader är det ett nollsummespel.
Förutom de lägre egenavgifterna får du
som pensionär ett förstärkt jobbskatte
avdrag från året efter du fyller 65 år, oavsett
om du tar ut allmän pension eller inte.
Du betalar bara ca 10% total inkomstskatt
på de första 100 000 kronorna och ca
25% på de följande 200 000 kronorna.
Detta är ett led i statens strävan att få den
äldre delen av befolkningen att fortsätta
arbeta.
Det finns flera skatteplaneringssätt att
skjuta upp beskattningen till efter pensio
neringen. Det bästa sättet, som jag beskrivit
tidigare, är att sätta av till maximal periodi
seringsfond inför pensioneringen och
återföra periodiseringsfonderna efter
pensioneringen.

NEDSÄTTNING AV EGENAVGIFTER

De flesta näringsidkare får nedsättning av
egenavgifterna (aktiv näringsverksamhet).
Någon motsvarighet till denna nedsättning
finns inte för den särskilda löneskatten
(passiv näringsverksamhet).
Jobbskatteavdraget och nedsättningen av
egenavgifter gör att du bör räkna på om det
lönar sig att utnyttja räntefördelning för att
omvandla förvärvsinkomst till kapital

Björn Lundén är pensionär
och har enskild firma.
Han är författare till boken
SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA.
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Mässor i höst!
Träffa oss på
Ekonomi & Företag
– Kistamässan 12–13 oktober

Katarina Garhammar och Benita Skisser på redovisningsbyrån Slipp

På Slipp samverkar man med
kunderna i mobilen
Den ökade digitaliseringen i samhället har väl inte undgått någon. Och även när det
gäller småföretagens administration är den tekniska utvecklingen snabb. Vi har besökt
Katarina Garhammar på den Stockholmsbaserade redovisningsbyrån Slipp för att höra
hur de använder den moderna tekniken i sin kundsamverkan.

Hur arbetar ni med samverkan
mellan byrå och kund?

Vilka är fördelarna för byrån med
det här arbetssättet?

– Vi på Slipp är en ”papperslös” byrå, det
som skiljer oss från övriga byråer är att vi
arbetar fullt ut via och genom appen
Digitala företaget. All hantering av bok
föringsunderlag och kommunikationen
kring dessa sker via appen liksom även
återrapporteringen till kunden.

– Tillgången till Digitala företaget möjlig
gör inte bara ett effektivare arbetssätt utan
även möjligheten att arbeta platsoberoende
vilket innebär att vi kan attrahera kunder i
hela Sverige och som arbetsgivare locka
medarbetare från hela landet.
Med app-lösningen har vi rationaliserat
bort det som förr tog en stor del av tiden,
alltså att få tag i saknade fakturor och
kvitton mm. Det ger oss möjlighet att
lägga tid på det vi tror är viktigt för kunden
– vi kan ta betalt för rätt saker ur kundens
perspektiv.

Hur upplever kunderna det här
arbetssättet?
– Jag skulle vilja säga att kunderna kan
delas in i två typer/kundgrupper – den
yngre och den äldre gruppen, där den
yngre generationen förväntar sig att
tjänsteutbud idag kan erbjudas via en applösning medan den äldre generationen
upptäcker och uppskattar tillgängligheten
och enkelheten.
Gemensamt för alla våra kunder är att
de upplever en större kontroll över vad de
förväntas göra och därigenom en trygghet,
en ”må bra”-faktor. Många uppskattar
också den snabba återrapportering som
möjliggörs i appen, kunden behöver inte
vänta på månatliga sifferrapporter utan
får en direkt och grafisk återkoppling.
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Kort om Slipp AB:
Slipp grundades 2014 och har idag
kontor i Stockholm, Malmö och i
Helsingfors.
Företagets vision är att bidra till
bättre förutsättningar för alla små
företagare att förverkliga sina idéer.
Slipps mål är att leda utvecklingen av
förenklingar inom administration
och redovisning samt att vara det
självklara stödet i entreprenörens
vardag – en redovisningsbyrå som
talar kundens språk helt enkelt!

Ta del av branschnyheter och knyt
nya kontakter på mötesplatsen för
ekonomer och företagare – Ekonomi
& Företag 2016 på Kistamässan.
Du kan även se fram emot ett brett
utbud av intressanta föreläsningar
med fokus på inspiration och
kunskapsutveckling.
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 seminarier.
Naturligtvis kan du även passa på att
handla böcker och andra BL-produkter
till förmånliga mässpriser.
Läs mer på ekonomimassan.se.

Besök oss på
Eget företag
– Älvsjö 10–12 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 verksamhet. 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 handlar våra produkter till förmånliga
mässpriser!
Kom och låt oss visa hur vi kan
underlätta ditt företagande genom
handböcker, dokumentmallar, redovisningsprogram, deklarations
program, kurser, mm.
Läs mer på egetforetag.se.

Nya RUT-tjänster
från 1 augusti
• trädgårdsarbete
• flyttjobb
• IT-tjänster
1 augusti i år utökades RUT-tjänsterna med trädgårdstjänster,
f lyttjänster och IT-tjänster (RIT-avdrag). Syftet är att skapa syssel
sättning för att stärka etableringen av nyanlända till Sverige.
Dessutom införs – från 2017 – skattereduktion på reparation och
underhåll av vitvaror som utförs i bostaden (REP) samt sänkt moms
(12%) på mindre reparationer. Förhoppningen med dessa åtgärder
är en ökad efterfrågan i vissa branscher och därigenom nyanställningar och nya företag.

De nya RUT-tjänsterna
Vissa trädgårdstjänster

De trädgårdstjänster som omfattas av RUT-avdraget är beskär
ning och borttagande av träd och buskar.
Med ”borttagande” menas bland annat trädfällning, borttag
ning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Även åter
ställning av markytan efter borttagandet är en RUT-tjänst.
I ”beskärning och borttagande” ligger även omhändertagande
av det som avlägsnats i form av t ex vedkapning, kompostering
eller hopsamling och iordningställande inför transport för
avfallshantering. Bortforsling och hantering på annan plats ger
dock inte skattereduktion.
Nyplantering av träd och buskar ger inte RUT-avdrag, även
om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. Inte
heller rådgivningstjänster ger skattereduktion. För trädgårds
tjänster gäller precis som tidigare att dessa ska utföras på den egna
tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna
(eller förälders) bostad.

Precis som tidigare är det arbetstiden, dvs utgifter för arbete,
som ger skattereduktion. Kostnader för t ex flyttbil och magasins
hyra ger alltså inte rätt till RUT-avdrag.
IT-tjänster (RIT-avdrag)

Från 1 augusti medges RUT-avdrag för enklare IT-tjänster. Det
gäller installation, reparation och underhåll av data- och informa
tionsteknisk utrustning, datorprogram och dataförbindelser, samt
handledning i samband med sådant arbete.
Med data- och informationsteknisk utrustning menas person
datorer, surfplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och
liknande. Även kringutrustning som t ex skrivare och skannrar
omfattas.
Dock omfattas inte t ex larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda
värmepumpar. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till
bostaden. En utgångspunkt för att IT-tjänster ska ge skattereduk
tion bör vara att tjänsterna annars typiskt sett skulle utföras av
hushållen själva.

Reparation av vitvaror
För att öka vår vilja att reparera och underhålla istället för att köpa
nytt införs från 1 januari 2017 en skattereduktion (RUT-avdrag)
för reparation och underhåll av vitvaror.
Med vitvaror menas t ex tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp,
kyl, frys, diskmaskin, spis, spishällar, inbyggnadsugnar och
mikrovågsugn. Även köksfläkt och spiskåpor bör räknas som
vitvaror. För att få skattereduktion ska arbetet utföras i bostaden,
reparationer utförda i utförarens verkstad omfattas alltså inte.

Sänkt moms
Regeringen har också beslutat att sänka momsen på mindre
reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier till
12% från 1 januari 2017.
Omfattar reparation och service

Flyttjänster

Flyttjänster är en helt ny medlem i familjen RUT, och omfattar
flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från
magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Här ingår
arbete med packning eller annat iordningsställande för transport,
uppackning, lastning och lossning, samt själva arbetstiden för
transporten av bohaget.

Med reparationer menas normalt att en vara återställs i använd
bart skick, men även förebyggande arbeten och förbättringar som
utförs i syfte att minska behovet av en framtida reparation, exem
pelvis cykelservice och förstärkning av en lädervara, omfattas.
När det gäller kläder och hemtextilier ska både lagning och
ändringar omfattas. Det kan t ex vara lagning av hål, utbyte av
dragkedjor och knappar samt uppläggningar. Tvättning och
strykning av kläder är exempel på tjänster som inte omfattas. g
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Skattenyheter i budgetproppen
– slopat representationsavdrag, fler RUT-tjänster, mm
Här går vi igenom de viktigaste förslagen i årets budgetproposition för dig som driver
företag. Budgetproppen debatteras och beslutas om i december och ändringarna
föreslås träda i kraft 1 januari 2017.
SLOPAT AVDRAG FÖR
R EPRESENTATION

Avdragsrätten för representationsmål
tider (lunch, middag, supé eller annan
förtäring) föreslås slopad. Utgifter för
förfriskningar och enklare förtäring av
mindre värde ska dock fortfarande vara
avdragsgilla.
Avdragsrätten för representations
utgifter som avser lunch, middag, supé
eller annan förtäring föreslås slopad.
Undantaget från förbudet är enklare för
täring av mindre värde.

Med enklare förtäring av mindre värde
menas det som för personal är en skatte
fri personalvårdsförmån (t ex läsk, kaffe,
te, kakor, bullar, frukt och enklare smör
gås. Ej öl, vin eller sprit). Man anser att
det rent praktiskt blir problem om den
egna personalen vid ett möte kan få per
sonalfika, medan affärsbesökarens fika
inte blir avdragsgill.
Moms ska få lyftas på utgifter för repre
sentationsmåltider upp till 300 kr/person.
VÄXA-STÖD VID
FÖRSTAGÅNGSANSTÄLLNING

Enskilda näringsidkare som inte har några
anställda föreslås få lägre arbetsgivar
avgifter för den först anställde. Enbart
ålderspensionsavgiften på 10,21% ska
behöva betalas under de första 12 måna
derna.
För att få växa-stöd ska följande vill
kor vara uppfyllda:
• näringsidkaren ska bedriva aktiv
näringsverksamhet
• anställningen ska påbörjas efter
31 mars 2016
8

| Oktober 2016

• näringsidkaren ska från och med
1 januari 2016 fram till dess anställ
ningen påbörjas inte ha betalat ut
någon avgiftspliktig ersättning till
arbetstagare eller uppdragstagare
(personer som fått sammanlagt högst
5 000 kr i ersättning räknas dock inte)
• anställningen ska omfatta minst tre
månader i följd
• arbetstiden ska uppgå till minst
20 timmar/vecka.
Skatterabatten gäller inte personer som
under 2016 eller senare är eller har varit
anställda i någon annan näringsverksam
het som näringsidkaren (eller någon när
stående till denne) direkt eller indirekt
bedriver eller har bedrivit. Det är inte
heller möjligt att få skatterabatten om
arbetsgivaren redan har fått en nedsätt
ning i en tidigare verksamhet.
Skatterabatten ska enligt förslaget gälla
ersättning upp till 25 000 kr i månaden.
Om den anställde har högre lön ska fulla
avgifter betalas på den del som överstiger
25 000 kr.
BEGRÄNSAD UPPRÄKNING AV
S KIKTGRÄNSEN

Uppräkning av både den nedre och övre
skiktgränsen för beskattningsåret 2017
föreslås med KPI plus en procentenhet
(istället för KPI plus två procentenheter).
Det skulle innebära följande skiktgränser
och brytpunkter för beskattningsåret
2017:
1

2

Skiktgräns

438 900 kr

638 500 kr

Brytpunkt

452 100 kr

651 700 kr

HÖJD BELOPPSGRÄNS FÖR
ARBETSRESOR

Beloppsgränsen för avdrag för resor till och
från arbetet föreslås höjd från 10 000 kr till
11 000 kr från och med 1 januari 2017.
Avdrag medges alltså endast för de resekost
nader som överstiger 11 000 kr på årsbasis.

OFÖRÄNDRADE SOCIALAVGIFTER

Arbetsgivaravgifterna och egenavgifter
kommer att ligga kvar på samma nivå som
tidigare. De inbördes avgifterna förändras
dock genom att sjukförsäkringsavgiften
sänks från 4,85 till 4,35% (arbetsgivar
avgifterna) respektive från 4,94 till 4,44%
(egenavgifterna), efterlevandepensions
avgiften sänks från 1,17% till 0,70%,
arbetsskadeavgiften sänks från 0,30% till
0,20%, och den allmänna löneavgiften
höjs från 9,65 till 10,72%.

NEDSATT FÖRMÅNSVÄRDE FÖR
M ILJÖBILAR

Förmånsvärdet för bilar som drivs av el
eller med annan gas än gasol har till och
med 2016 fått sättas ned till 60% av för
månsvärdet för en jämförbar bil, dock
med högst 16 000 kr.
Regeringen föreslår att dessa regler
förlängs med fyra år, dvs beskattningsåren
2017–2020. En skillnad är dock att ned
sättningstaket föreslås sänkt till 10 000 kr.
NYA RUT-TJÄNSTER

Regeringen föreslår att RUT-avdraget ska
omfatta fler tjänster. Läs mer i artikeln på
sidan 7.
SÄNKT MOMS PÅ MINDRE
R EPARATIONER

Momsen på mindre reparationer av cyklar,
skor, lädervaror, kläder och hemtextilier
föreslås sänkt från 25 till 12 procent.
Läs mer på sidan 7.

OMSÄTTNINGSGRÄNS FÖR MOMS
PÅ 30 000 KR

Regeringen föreslår att en omsättnings
gräns på 30 000 kr för moms införs.
Beskattningsbara personer vars omsättning
är högst 30 000 kr ska alltså inte behöva
redovisa moms. Den som redan är moms
registrerad men vill bli befriad från moms
måste ansöka om momsbefrielse hos
Skatteverket. För beskattningsbara perso
ner som inte är momsregistrerade behövs
ingen ansökan.
För att uppfylla villkoren för moms
frihet får omsättningen inte ha överstigit
30 000 kr under något av de två senaste
beskattningsåren.

NYHET SOM UNDERLÄTTAR
DIN VARDAG

NOLLRÄNTA PÅ SKATTEKONTOT

Räntan på skattekontot styrs av basräntan,
och intäktsräntan är 45% av basräntan.
Basräntan får dock lägst vara 1,25%.
Det vill man nu ändra genom att införa
ett särskilt golv för intäktsräntan som
innebär att om basräntan är 1,25% så ska
intäktsräntan på skattekontot vara 0%.
KONCERNBIDRAG

Tidpunkten för värdeöverföringar i sam
band med koncernbidrag föreslås fastställd.
Enligt förslaget ska värden motsvarande
koncernbidraget föras över från givaren till
mottagaren senast den dag som givaren
ska lämna inkomstdeklarationen.
BELOPPSSPÄRREN

Den så kallade ventilen vid underskotts
avdrag i samband med ägarförändringar
(spärreglerna) föreslås ändrad. Värdet av
kapitaltillskott som lämnats till under
skottsföretaget tidigast två beskattningsår
före ägarförändringen ska i vissa fall
beräknas på ett nytt sätt.
SÄNKT REKLAMSKATT

Reklamskatten på annonser i periodiska
publikationer föreslås sänkt från 3% till
2,5%. Skattesatsen på övriga annonser och
reklam sänks från 8% till 7,65%.
Gränsen för återbetalning av skatt på
annonser i självständiga periodiska publi
kationer höjs från ett belopp motsvarande
en skattepliktig omsättning på högst
50 miljoner kr/år till 75 miljoner kr/år.
Gränsen för redovisningsskyldighet för
reklamskatt på övriga annonser och reklam
höjs från 20 000 kr till 60 000 kr. g

Nyhet för redovisningsbyrån

BL Byråstöd
– nytt, egenutvecklat,
webbaserat byråstöd
En redovisningsbyrå har en mängd kunduppdrag och inlämningsdatum att hålla reda på. Nu har vi tagit fram det perfekta
hjälpverktyget som underlättar vardagen för både byråledare
och byråmedarbetare.
Till BL Byråstöd loggar du in via webben,
vilket betyder att du kan arbeta med pro
grammet oavsett var du befinner dig – ute
hos kund, på resande fot, hemma eller
någon annanstans.
I programmet används färgkoder för att
du ska få en tydlig översikt över vad ni bör
ta tag i inom kort, vad som är akut och
vad som är klart. Exempelvis visar röd färg
att något inlämningsdatum ligger nära i
tiden.
Byråstödet hjälper dig även att uppfylla
Reko. Du har bland annat möjlighet att
notera att material för en specifik aktivi
tet, till exempel bokföringen för januari,
har inkommit samt göra noteringar i
anslutning till dina olika aktiviteter.
Det finns även möjlighet att beskriva en
kunds verksamhet mer utförligt, för att
uppdraget alltid ska vara i överlämnings
bart skick.

Tack vare ett genomtänkt mallsystem
(där byrån kan ange egna värden om man
önskar) kan medarbetarna sedan enkelt
lägga upp tjänster på klienter och få rätt
deadline.
I BL Byråstöd kan du öppna de olika
BL-programmen i rätt kontext (rätt kund
databas och rätt programfunktion). Inom
kort kommer det även att finnas kopp
lingar från de olika programmen så att när
du i exempelvis ekonomisystemet
BL Administration klarmarkerar en
momsdeklaration så blir den automatiskt
klarmarkerad även i byråstödet.

Vill du veta mer om
BL Byråstöd?
Kontakta våra säljare på
0650-541400 eller salj@blinfo.se.
Se även www.blinfo.se/byrastod
Oktober 2016
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Digital hantering av
årsredovisningar
Regeringen har nu gett
Bolagsverket i uppdrag att
införa en digital tjänst för
inlämning av årsredovisningar. Idag saknas möjlig
heten att lämna in årsredo
visningar digitalt till
Bolagsverket. En delrapport
ska lämnas 30 oktober 2016
och uppdraget ska slutredo
visas 31 mars 2018. Det kortsiktiga målet är att digital
hantering av årsredovisningar
ska bli förstahandsvalet.
Långsiktiga målet är att digital hantering av årsredovisningar ska bli obligatoriskt.
Uppdraget kommer att ledas
av Bolagsverket i samarbete
med Bokföringsnämnden,
Skatteverket, Statistiska
centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. g

Invigning av kontoret i Mohali
och första firmafesten

Nu har vi startat
ett bolag i Indien!
Vi har i höst startat ett bolag i Indien, närmare bestämt i Mohali i delstaten Punjab.
Till bolaget har vi rekryterat sex välutbildade indiska programmerare som kommer
att stötta våra svenska programmerare med utveckling av program och webb
tjänster. Under en tid kommer två svenska kollegor att arbeta på plats med att dra
igång arbetet och förklara svenska regler för våra nya kollegor.
BL Information Software India, som bolaget heter, huserar i moderna lokaler i ett
kontorskomplex i utkanten av Mohali. Vi har kunnat inreda kontoret från scratch och
fått bestämma utformningen in i minsta detalj. Både lokalmässigt och personellt har
vi hittat det vi sökt och förutsättningarna hade inte kunnat vara bättre. Nu är det
bara att kavla upp ärmarna och börja jobba med nya spännande produkter som
förenklar ditt företagande.

Recensioner
Silkesvantar av
– avgifter i
byggbranschen
Systemet med personalliggare
i byggbranschen trädde i kraft
1 januari 2016. Då tiden var
knapp för att göra de anpassningar som krävs, så har
Skatteverket fram till 30 juni
inte tagit ut några avgifter vid
sina kontrollbesök. Så från
1 juli kan man säga att det är
skarpt läge.
Vid de allra flesta besök som
har genomförts har Skatte
verket funnit brister som normalt ska leda till avgifter.
Främst handlar det om verksamma personer som inte är
registrerade i liggaren och
problem med att få tillgång till
personalliggaren då kontaktpersonen inte finns på plats,
eller inte känner till sin roll. g
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Recensera oss på blinfo.se!

Välbesökta
BL-dagar
Årets BL-dagar i Malmö, Göteborg och
Stockholm besöktes av fler än 1 500 vetgiriga
företagare. Många av besökarna ville veta
mer om vår nya app Digitala Företaget och se
visningen av programnyheten BL Byråstöd.
Magnus Hedberg, känd från Lyxfällan i TV3,
höll en lärorik föreläsning om kundservice
i en föränderlig värld. B
 esökarna fick dessutom ta del av Ulf B
 okelund Svenssons bästa
tips om avdrag och skattefria förmåner.

På vår nya hemsida kan du recensera och
betygsätta våra produkter. Berätta för oss
och för besökarna på hemsidan hur du upplever våra kurser, böcker, program och tjänster. Recensionerna ger besökarna nyttiga
upplysningar samtidigt som vi får en uppfattning om våra produkter motsvarar dina
förväntningar.
Du recenserar produkterna under fliken
”Recensioner” som finns på flertalet av våra
produktsidor på blinfo.se.

Föryngring
i Näsviken
– tio nya medarbetare
på kontoret

Socialförsäkringen
i siffror

Vi fortsätter att växa och har på senare tid anställt hela tio nya medarbetare
för att kunna garantera dig som kund en hög servicenivå i alla kontakter med
oss och i användandet av våra tjänster. I stället för den klassiska presenta
tionen med senaste arbetsgivare osv avslöjar var och en av dem här en udda
talang de besitter…
Systemutveckling E-kurs/marknad

Trivsel

Programsupport

Mikael Svensson

Gustaf Sahlén

Sandra Cedergren

Linus Hallberg

Linus Näslund

– Duktig på att 
hantera nål och tråd.

– Järnkoll på
världens flaggor.

– Grym på att backa
med släp.

– Enligt sig själv
och vissa andra en
fena i köket.

– Vet allt värt att
veta om hängmörad
entrecote.

Programsupport

225 miljarder kr eller drygt
600 miljoner kr om dagen
betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och
bidrag under 2015. Det motsvarar 5,4% av Sveriges BNP.
Drygt 50% går till sjuka och
personer med funktions
nedsättning. 76 miljarder,
33% av utgifterna, går till
barnfamiljer.
Om du vill hitta andra
intressanta fakta om social
försäkringen kan du läsa i årets
upplaga av Socialförsäkringen
i siffror, som årligen ges ut av
Försäkringskassan. g

ROT-avdrag för
reparation av
värmepumpar

Maja Johansson

Johan Lindgren

– Skaplig på att ta
mig över en höjdhoppsribba.

– Kan göra trumljud
med munnen,
sk beatbox!

Fia Sahlén
– Vass på piano.

Mattias Ericson
– Kan sjunga L illa

Pelle Åström
– En jävel på att

snigel med stängd
mun.

moonvalka.

Skatte- och ekonomikurser kan faktiskt vara riktigt underhållande.

Utlandskurs 2016
Vår årliga utlandskurs hölls i september i italienska Lido di Jesolo, en pittoresk kustort strax
utanför Venedig. Resan hade lockat ett hundratal företagare och redovisningskonsulter nyfikna på
skattenyheter och annat som påverkar företagens ekonomi och administration.
Nästa höst åker vi till den kroatiska kustorten Podstrana strax utanför Split. Om du är nyfiken
kan du läsa mer på blinfo.se/utlandskurs.

Skatteverket har tagit ställning till om arbetskostnaden
för reparation av maskiner
och inventarier, som värmepannor och värmepumpar,
ska ge rätt till skattereduktion
för ROT-arbete.
Reparation ger rätt till
ROT-avdrag
Värme och vatten är grundläggande anläggningar för en
byggnads eller en lägenhets
funktion och normalt behöver
sådana anläggningar bytas en
eller flera gånger under byggnadens eller lägenhetens livslängd. Skatteverkets uppfattning är därför att reparation
och underhåll av sådana
anläggningar ska ge rätt till
skattereduktion.
Inte ROT på service
Däremot ska arbetskostnaden
för översyn och kontroll av
anläggningen jämställas med
service, vilket inte ger rätt till
skattereduktion. g
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FRÅGOR & SVAR
Avdrag för
startkostnader

Utlägg eller
vidarefakturering?

Jag startade min enskilda firma i mars
2015 och har nu deklarerat för första
gången. Jag hade dock kostnader för
firman innan jag startade. Hade jag kunnat
dra av dessa kostnader i årets deklaration?

Vi gör utlägg för kunders räkning. Hur ska
jag hantera dessa i vår bokföring?

Svar:
Om du haft kostnader innan företagsstarten är
de avdragsgilla under förutsättning att de
hade varit direkt avdragsgilla om företaget
redan hade varit igång. Du kan ta med kostnader som uppkommit under startåret samt
kalenderåret före startåret. Du kan därför göra
en rättelse av årets deklaration och dra av
kostnader som du haft under 2014 och 2015.

Semester och
graviditetspenning
Om en anställd med månadslön får
graviditets- eller havandeskapspenning
från Försäkringskassan – är det semestergrundande? Hur många dagar i så fall?
Svar:
Ledighet med graviditetspenning (tidigare
kallad havandeskapspenning) är i sin helhet
semesterlönegrundande, dvs samtliga dagar
är semesterlönegrundande.

Momsdeklaration
när man inte haft
omsättning?
Måste man lämna en momsdeklaration
även om man inte har haft någon omsättning (eller några förvärv eller överföringar)
under en period?
Svar:
Ja, om du är momsregistrerad måste du
lämna en momsdeklaration även om det inte
finns något att redovisa. Annars kommer du
att påföras förseningsavgift. I momsdeklarationen sätter du då en nolla (0) i ruta 49.
Fyll inte i några nollor i övriga rutor.

12
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Svar:
Vid ett ”rent” utlägg är affären uppgjord mellan din kund och leverantören, och betalnings
ansvaret ligger på din kund. Exempelvis kan
nämnas när en redovisningsbyrå betalar
registreringsavgifter till Bolagsverket för
kunders räkning. Vid denna typ av utlägg
bokför ni utgiften på ett fordringskonto, och
eventuell moms lyfts inte av er. När ni vidarefakturerar utgiften till er kund så krediteras
fordringskontot och ingen moms läggs på er
faktura. Ni bifogar en kopia av ursprungs
fakturan med er faktura till kunden, som
underlag för kundens momslyft.
Andra utlägg som egentligen är en vanlig
kostnad för intäkternas förvärvande bokförs
som vanligt i er verksamhet, dvs ni lyfter
eventuell moms och utgiften bokförs som
kostnad. När ni fakturerar inköpet till kunden
räknas det som en försäljning (intäkt).
Utgående moms beräknas på inköpsbeloppet
exklusive moms. Detta förfarande kan du
exempelvis använda vid rese- och logikost
nader som du har för en kunds räkning och
som är en del av din normala verksamhet.
Om du är t ex redovisningskonsult, ska du
lägga 25% moms på utlägg för exempelvis
egna tågresor även om du själv erlagt 6% på
dessa vid inköpet.

Swish – kontant
betalning?
Räknas betalning med Swish som kontant
betalning enligt reglerna om certifierade
kassaregister? Behöver man ha kassa
register om man inte tar emot kontanter,
utan bara tar betalt med Swish eller kort?
Svar:
Ja, enligt Skatteverket räknas betalningar
med Swish som kontant betalning. Om Swishbetalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt
överstiger 4 prisbasbelopp (dvs 177 200 kr för
inkomståret 2016) måste företaget normalt
ha ett certifierat kassaregister.

Schablonavdrag vid
arbete i bostaden
Jag har hört att man kan få göra ett
schablonavdrag om man har enskild
firma och jobbar hemma i bostaden
(utan att ha något avskilt rum för
näringsverksamheten). Stämmer det?
Svar:
Ja, det stämmer. För att få göra schablon
avdraget måste man dock ha arbetat i
bostaden minst 800 timmar under året
(med arbete som avser näringsverksam
heten). Det behövs då inte någon avskild
del av bostaden som arbetslokal. Du kan
arbeta i vardagsrummet eller vid köks
bordet och ändå få göra avdraget.
Om villkoret är uppfyllt får schablon
avdrag göras med:
• 2 000 kronor per år om du arbetar i din
eller makens ägda fastighet.
• 4 000 kronor per år om du arbetar i en
hyreslägenhet eller i en bostadsrätt.
Avdraget ändras proportionellt om
räkenskapsåret är kortare eller längre än
12 månader.
Observera den absoluta gränsen på
800 timmar. Arbetar du 799 timmar i
bostaden får du inte dra av något alls
med den här metoden.

Skattedeklaration och
jämkning
En av våra anställda har fått jämkning.
Vilket belopp är det vi ska fylla i ruta 81
på arbetsgivardeklarationen – brutto
lönen eller det jämkade beloppet?
Svar:
Det är bruttolönen som ska anges. Jämkningen torde bara ses som ett sätt att
beräkna själva skatteavdraget.

Alltid på rätt kurs
Att gå på kurs ska vara intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande.
Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av
kursarrangemang. Kunniga och e ngagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll
och en glad och trevlig stämning – med oss är du alltid på rätt kurs.
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 kunskapsbehov, i dag och i morgon.

10 red.

Intäktsredovisning enl K-regelverken

3 red.

K3 – erfarenheter, tips och råd

2 red.

K3, mindre företag

5 red.

1 skatt

Beskattning av värdepapper

1 skatt

Deklaration – Aktiebolag

2 skatt

Deklaration – Enskild firma

2 skatt

Feb

Deklarera på K10

2 skatt

28

Enskild firma eller aktiebolag

3 skatt

Bokföring I, grundkurs (tre dagar)

Stockholm

12 red.

16

Redovisningsdagen 2017

Stockholm

5 red

21

Fastighets- och byggmoms
Fissioner

Göteborg

5 red

29

Malmö

5 red

30

Redovisningsdagen 2017

Umeå

5 red

Redovisning i kontantbranchen

Stockholm

Skatt och deklaration

Ort

Deklarationsnyheter 2017

Stockholm

3 skatt

Deklarera på K10

Stockholm

3 skatt

Fåmansföretag – nyhetersuppdatering

Stockholm

3 skatt

Förmånsbeskattning och
representation

Stockholm

6
11
Nov

Dec

Jan

Feb
2
2

5

6 skatt

4 skatt
0,5 skatt

Fåmansföretag

3 red
Utb.tim.

3 red.
Utb.tim.

Aktieägartillskott

Ort

Redovisningsdagen 2017

Jan

6 red.

Bokslut & årsredovisning, grundkurs

Redovisning

Redovisningsdagen 2017

Dec

Utb.tim.

Bokföring, grundkurs

Skatt och deklaration

liveKurser i november 2016–februari 2017
Nov

Redovisning

Redovisningsnyheter (kommer jan 2017)

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

Utb.tim.

eKurser (webbkurser)

4 skatt

Generationsskifte och ägarskifte i företag

2 skatt

Importmoms i praktiken

0,5 skatt

Interna aktieöverlåtelser

1 skatt

Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag

1 skatt

Karensbolag

1 skatt

Koncernbidrag

1 skatt

Lönebaserad utdelning

1 skatt

Moms i praktiken

7
26

9

4 skatt

Moms – bilar i företaget

1,5 skatt

Moms – restjänster & vinstmarginalmoms

1,5 skatt

Järvsöweekend

Järvsö

18

24

Momsdagen 2017

Stockholm

5 skatt

22

Moms – utlägg och vidarefakturering

1 skatt

Momsdagen 2017

Malmö

5 skatt

28

Momsdeklarationen

1 skatt

Momsdagen 2017

Göteborg

5 skatt

Skattedagen 2017

Stockholm

5 skatt

23

Skattedagen 2017

Malmö

5 skatt

29

16

Nya regler enskild firma & handelsbolag?

Skattedagen 2017

Göteborg

5 skatt

30

17

Pensionsplanering för företagare

3 skatt

7

Skattenyheter (kommer jan 2017)

2 skatt

6

Skatteplanering i enskild firma

2 skatt

Skatteplanering i fåmansföretag

4 skatt

Underskottsavdrag

1 skatt

Värdepapper

1 skatt

Skattedagen 2017

Umeå

1

5 skatt

14

Moms vid internationell handel m tjänster

Skattedagen 2017

Gävle

5 skatt

Skattedagen 2017

Uppsala

5 skatt

24

Skattedagen 2017

Örebro

5 skatt

25

Skatteplanering i fåmansföretag

Stockholm

5 skatt

Personal

Ort

Utb.tim.

Förmåner & representation

Stockholm

6 skatt

Lön I, grundkurs

Stockholm

12 övr

Lön II

Stockholm

11 övr

Rådgivarkurser

Ort

Rådgivarkurs för byråmedarbetare
Rådgivarkurs för byråmedarbetare

Stockholm
Göteborg

Utb.tim.
6 skatt,
6 övr
6 skatt,
6 övr

5
Nov

Dec

Jan

Feb

7
8
6
Nov
14–15
7-8

Dec

Jan
19–20

1,5 skatt

Momsnyheter (kommer jan 2017)

18,23

Feb

2 skatt
1,5 skatt

Värdepapper i företag
Personal

1 skatt
Utb.tim.

Arbetstid enligt lag

1 övrigt

Arbetstid i avtal

1 övrigt

Anställdas rätt till ledighet

2 övrigt

Förmåner
Lön I, grundkurs
Löneväxling

2 skatt
4 övrigt
2 lön/övr

Representation
Semester

2 skatt
6 övrigt
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Tips & råd från programsupporten
BL

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

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

Nytt i version 2016.2.100
Nytt användarstöd
I samband med version 2016.2.100 har vi förnyat delar av vårt
användarstöd. Manualen har fått ett rejält ansiktslyft utseende
mässigt och sökfunktionen är betydligt bättre än tidigare. I anslutning till alla artiklar/guider hittar du nu även relaterade frågor och
svar från vårt supportforum.

Utökad systemdokumentation
Systemdokumentation är en sammanställning över hur företagets
bokföring är organiserad. I versionen har vi gjort en mer överskådlig systemdokumentation än vad som funnits tidigare. Dokumentationen är uppbyggd utifrån företagets inställningar och du har
möjlighet att göra kompletteringar i ett ordbehandlingsprogram
i de fall du även använder kompletterande program/system för
företagets bokföring.

Låsning av reskontraposter
Som en ytterligare anpassning till Bokföringsnämndens allmänna
råd har anpassningar gjorts i både kund- och leverantörsreskontran.
Reskontraposter i kund- och leverantörsreskontran är nu låsta för
redigering om den verifikation de är kopplade till är låst. Vissa uppgifter går dock fortfarande att ändra även om reskontraposten i sig
räknas som låst; förfallodatum, antal påminnelser, kryssruta för
räntefakturering, kommentar och kryssruta för betalspärrad.

Möjlighet att avföra leverantörsfakturor
I rutinen för betalning av leverantörsfakturor har vi lagt till en
Avför-knapp som du kan använda då du har behov att boka bort en
leverantörsfaktura utan att registrera en betalning.

Bifoga PDF-dokument med e-post/e-faktura
Det är nu möjligt att bifoga kopplade dokument när du skickar fakturor via e-post eller e-faktura. För att det ska fungera krävs att du
på kunden ställt in att fakturan ska gå via e-post eller e-faktura,
samt att du på själva ordern har kopplat ett eller flera dokument i
PDF-format. För att dokumentet ska bifogas när du skickar fakturan
ska du i fakturaregistreringen på fliken Extrauppgifter bocka för
Bifoga PDF-bilagor.

Förbättringar i hanteringen av molndatabaser
Hanteringen av molndatabaser har förenklats avsevärt. Det är nu
möjligt att hantera flera företag samtidigt, vilket underlättar vid
anslutning från nya arbetsstationer osv.
• Helhetskunder kan nu flytta flera företag till molnet i ett svep.
• Man kan nu flytta och ansluta till flera befintliga molnföretag
med hjälp av en inställningsfil som läses in på den nya arbets
stationen.

Valutakontohantering
Med valutakonto avses ett konto i banken som redovisas i annan
valuta än redovisningsvalutan. Man kan t ex ha ett Euro-konto i
banken som används för att betala utländska leverantörer. Från och
med version 2016.2.100 är antalsredovisningen i bokföringen
kompletterad med ingående saldon för att hantera valutakonton.
Det finns också en funktion för kursjustering av valutor som
används exempelvis vid bokslutet för att få ett korrekt saldo på
valutakontot.

Proportionering av ingående moms
Du som bedriver blandad verksamhet kan nu ange detta i moms
inställningarna tillsammans med din normala avdragsrätt. Vid regi
strering av en leverantörsfaktura kommer programmet att föreslå
den angivna avdragsrätten för moms.

Skapa betalfil från skattedeklarationen
Det är nu möjligt att skapa en betalfil direkt från skattedeklarationen.
Programmet hämtar automatiskt betaldatumet för aktuell deklarationsdag, beloppet från sammanställningsfliken, OCR-numret samt
även det belopp du eventuellt lagt in under F-SA-skatt.

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 programmet fungerar. Varje tillfälle tar cirka en
timme och priset är 400 kr/tillfälle.
Läs mer om kurserna och boka på www.blinfo.se/livesandningar
Helhetslösning
– kostnadsfri visning
Datum: 2016-11-29
Plats: Vid din dator.
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Nyheter
i Kontrolluppgifter
i BL Administration
Datum: 2016-12-20
Plats: Vid din dator.

Tips och trix för
redovisningsbyråer
Datum: 2016-11-01
Plats: Vid din dator.

BL

BOKSLUT

BL

S K AT T

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

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

Tips & Råd BL Bokslut

Tips i BL Skatt

Licensiering i BL Bokslut

Statuslistor direkt i BL Skatt

Nu styrs även BL Bokslut utifrån den licens du har upplagd på ditt
kundnummer. Enklast aktiverar du din licens genom att gå in under
arkivmenyn, licensuppgifter och där ange ditt kundnummer. Klicka
sedan på Licensuppdatering över internet. Om du inte licensierar
programmet fungerar det endast som en demoversion i 30 dagar.

Statuslistor för dina deklarationer hittar du under menyn
Basuppgifter och Status. Urval kan göras på handläggare, period,
status och anstånd. Listorna visar hur läget är för just de deklara
tioner som finns sparad i ditt moln eller i angiven mapp. Du kan
klicka på en kolumnrubrik i statuslistan om du önskar sortera om
enligt det kriteriet.

Automatisk hämtning av ny version
Nu behöver du inte längre logga in manuellt på vår hemsida för att
ladda ned och installera nya versioner (inom aktuell årsversion).
Det sker med automatik då du använder knappen Hämta ny version
och svarar ja på frågan om du vill installera en ny version.

Nya lagkrav 2016
I enlighet med de ändringar i årsredovisningslagen som gäller för
räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2016 och senare har vi anpassat
de mallar som ligger till grund för resultat- och balansräkningen.
Till exempel ska Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser inte
längre visas inom linjen i balansräkningen utan i not.

Kontroller till bokslutsbilagor
Nu finns en kontrollbilaga knuten till respektive bokslutsbilaga som
ger dig möjlighet att dokumentera vilka kontroller du har utfört vid
avstämningen av de olika posterna. Kontrollerna är utformade som
checklistor där du enkelt markerar utförda åtgärder. Texterna
i kontrollerna är endast förslag och är fullt redigerbara. Du hittar dessa
i funktionspanelen som ligger längst upp till höger på bilagan.

Under Arkiv och Import/export finns nu ytterligare ett alternativ som
heter Export till BL Skatt. Det ger dig möjlighet att importera data
automatiskt i BL Skatt från BL Bokslut. Du kan välja om du vill att den
överförda datan ska stämma överens med årsredovisningens uppställning eller om överföringen ska göras strikt efter SRU-koder.

Höstens och vinterns programutbildningar
BL Bokföring – programutbildning (grundkurs)
Plats: Stockholm

BL Bokslut – programutbildning (grundkurs)
Datum: 2016-11-07
Datum: 2016-11-21
Datum: 2017-02-08

Plats: Stockholm
Plats: Stockholm
Plats: Stockholm

BL Fakturering – programutbildning
Datum: 2016-11-22

Du kan enkelt ändra status på din deklaration utan att gå in i
Basuppgifterna för deklaranten. Längst ner i BL Skatt kan du klicka
till höger om ordet Status: Här ser du aktuell status för den deklaration du befinner dig i och du kan också enkelt ändra. Dagens
datum blir satt i.

Beräkningshjälp och anteckningar

Export till BL Skatt

Datum: 2016-11-23

Ändra status i aktuell deklaration

Plats: Stockholm

När du står i ett öppet beloppsfält på en blankett/bilaga kan du
lägga in en kortare beräkningsformel. Skriv bara = och den beräkning du önskar, exempelvis =12+45+7000

Denna beräkning lagras då i Beräkningshjälpen. Du kan nå den
genom att trycka på höger musknapp och välja Beräkningshjälp
och anteckningar.
I formelfältet kan du då ändra eller göra längre beräkningar än
i fältet på blanketten. Här klarar vi beräkningssätten + - / och x .
Det är viktigt att du anger parenteser på korrekt sätt om räkne
sätten blandas.
Du ser på fältet på blanketten om en beräkningshjälp finns
kopplad genom att fältet får en liten blå markering längst upp
i högra hörnet.
Förutom formelfältet finns här även möjlighet att välja en summeringstabell där du kan specificera dina poster. Du kan även lägga
in kommentarer/anteckningar i text till ditt fält.

BL Lön – programutbildning (grundkurs)
Datum: 2016-11-24

Plats: Stockholm

BL Skatt – programutbildning (grundkurs)
Datum: 2017-02-09

Plats: Stockholm
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SKATT & DEKLARATION
Boktips!
NY

UPPLAGA!

296:- + moms

e-bok: 236:- + moms


AVDRAG 2017 är ett perfekt avdrags
lexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar
du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavs
ordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt
och med många praktiska exempel och tips.

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 skatteberäkning gör att du enkelt,
snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera.
Programmet är komplett med beräkningsbilagor, preliminärdeklaration,
skatteanalys, automatisk deklarationskontroll, mm.
Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och
andra ekonomisystem. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen
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. Lättanvända och smarta
beräkningsbilagor 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,
skalbolagsdeklarationer 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.
I molnet eller lokalt

BL Skatt Företag är ett installerat program
som finns i två varianter – en variant där
du arbetar med dina deklarationer lokalt
och en molnvariant där du kan jobba med
dina deklarationer via internet.
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22 uppl, dec 16, 330 sid

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,
räntefördelning och expansionsfond
✓✓ Fri telefonsupport, skatte- och
programfrågor
✓✓ Handböckerna Deklarationsteknik
och Avdrag direkt i programmet

NY

UPPLAGA!

296:- + moms

e-bok: 236:- + moms


22 uppl, nov 16, 178 sid

SKATTENYHETER 2017 beskriver de nya
skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet
16/17. Vi beskriver alla de viktigaste beslutade
och föreslagna ändringarna för inkomståret
2017 och framåt.

296:- + moms

e-bok: 236:- + moms


2 uppl, jan 16, 139 sid

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

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms

BL Skatt Företag

149:-/mån + moms
•
•
•
•

Pris för en användare
Extra användare: 99 kr/mån
Välj mellan lokal version och molnversion
Faktureras årsvis



6 uppl, mars 16, 443 sid

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

BOKFÖRING & BOKSLUT
Boktips!

BL Bokföring
– det användarvänliga bokföringsprogrammet
BL Bokföring är ett mångsidigt bokfö
ringsprogram med många användarvänliga
funktioner och finesser som underlättar
bokföringsarbetet. Det här är vårt mest
sålda bokföringsprogram 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.
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.

396:- + moms

e-bok: 336:- + moms


20 uppl, jan 16, 474 sid

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för
dig som sköter bokföringen i ett företag eller
en förening. Innehåller hundratals konte
ringsmallar som visar hur du bokför olika
transaktioner. Ett perfekt uppslagsverk!

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Konteringsguider
Ändringsverifikationer
Preliminär bokföring
Förenklat årsbokslut
Tusentals nöjda användare

396:- + moms

e-bok: 336:- + moms


BL Bokföring

99:-/mån + moms
•
•
•
•
•

Pris för en användare
Extra användare: 49 kr/mån
Välj mellan lokal version och molnversion
Programteknisk support ingår
Faktureras årsvis

6 uppl, apr 16, 385 sid

BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD
FIRMA är en komplett handbok för dig som

sköter redovisningen i en enskild firma.
Boken hjälper dig både att upprätta ett för
enklat årsbokslut och att löpande bokföra alla
affärshändelser i en enskild firma.

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms

BL Bokslut Företag



– komplett program för b
 okslut
och årsredovisning i ett aktiebolag
BL Bokslut Företag är ett lättarbetat,
pedagogiskt och kompetent program
som låter dig göra bokslut och årsredovisning på enklast tänkbara sätt.
BL Bokslut Företag har alla funktioner
du behöver för att upprätta bokslut och
årsredovisning för ditt aktiebolag – bokslutsbilagor, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse, mm. Du för enkelt över
uppgifterna från din bokföring till
BL Bokslut med hjälp av en sie-fil.
Programmet finns i en lokal variant
och en molnvariant där du lagrar
bokslutsfilerna i molnet och kan arbeta
med bokslutet över internet.

✓✓ Lättanvänt och överskådligt
✓✓ Tydlig arbetsgång
✓✓ Innehåller allt du behöver för att göra
bokslut och årsredovisning
✓✓ Hanterar upp till 3 företag
BL Bokslut Företag

199:-/mån + moms
•
•
•
•
•

Pris för en användare
Extra användare: 99 kr/mån
Välj mellan lokal version och molnversion
Programteknisk support ingår
Faktureras årsvis

5 uppl, jan 15, 401 sid

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING
I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en

praktisk handbok som visar hur du upprättar
en årsredovisning för ett mindre aktiebolag
enligt K2-reglerna.

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms


1 uppl, jan 14, 499 sid

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING
I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en

handbok i hur du upprättar bokslut och års
redovisning enligt K3-reglerna. Boken visar
hur du bör arbeta när du upprättar årsredo
visning enligt K3.

Oktober 2016
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LÖNER & PERSONAL
Boktips!

BL Lön

NY

– marknadens mest
prisvärda löneprogram?

UPPLAGA!

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 internetbank 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 integreras med bokföring, fakturering, leverantör,
tidredovisning, mm.
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 internet och
BL Administration installerat.
Med BL Lön i molnet får du säker lagring
och automatisk säkerhetskopiering av dina
uppgifter. Dessutom arbetar du alltid i den
senaste versionen.

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms


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

20 uppl, jan 17, 384 sid

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta perso
nalhandbok. En praktisk handbok i arbetsrätt
för arbetsgivare. Anställningsavtal, semester,
sjuklön, och uppsägning är några av de saker
boken tar upp.

NY

UPPLAGA!

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms


11 uppl, jan 17, 380 sid

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande
handbok för dig som arbetar med löne- och
personaladministration. Du får vägledning i
allt från hur en viss förmån bör hanteras till
hur du redovisar personalkostnader i bokslutet.

NY

UPPLAGA!

BL Lön

129:-/mån + moms
•
•
•
•

Pris för en användare
Extra användare: 49 kr/mån
Välj mellan lokal version och molnversion
Faktureras årsvis

Mallpaket Personal

396:- + moms

e-bok: 336:- + moms


8 uppl, jan 17, 272 sid

REPRESENTATION beskriver vad som är
avdragsgill respektive inte avdragsgill repre
sentation och vad du bör tänka på för att inte
drabbas av skattemässiga överraskningar.
Vilka beloppsgränser gäller? Hur fungerar
momsreglerna?

– 35 viktiga personalmallar!
Med det här mallpaketet får du som arbetar med 
löne- och personaladministration till ett lågt pris
hjälp med att upprätta korrekta dokument på ett
snabbt och smidigt sätt. Exempelvis betyg och intyg,
uppsägning och avskedande, reseräkning, ledighets
ansökan och anställningsavtal.
Med mallpaketet sparar du mycket tid och minimerar
samtidigt risken för fel. Ditt mallpaket finns under ett
helt års tid från köpet att hämta i aktuell version från
vår hemsida.
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396:- + moms

e-bok: 336:- + moms


Mallpaket personal

399:-/år + moms

11 uppl, okt 14, 361 sid

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
skattebefriade.

Boknytt
!

296:- + moms

NY

UPPLAGA!

e-bok: 236:- + moms
22 uppl, nov 16, 178 sid



SKATTENYHETER 2017 beskriver de nya
skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 16/17.
Vi beskriver alla de viktigaste beslutade och före
slagna ändringarna för inkomståret 2017 och
framåt.

NY

UPPLAGA!

NY

UPPLAGA!



20 uppl, jan 17, 384 sid

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personal
handbok. Boken är en praktisk handbok i arbets
rätt för arbetsgivare. Anställningsavtal, semester,
sjuklön, förmånsbeskattning och uppsägning är
några av de saker boken tar upp.

NY

UPPLAGA!



15 uppl, nov 16, 285 sid

EKONOMISKA FÖRENINGAR förklarar
 tförligt och med många exempel hur man driver
u
en ekonomisk förening (kooperativ). Du läser om
allt från föreningens bildande till deklaration och
beskattning.

NY

UPPLAGA!

NY

UPPLAGA!



8 uppl, jan 17, 272 sid

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

e-bok: 436:- + moms


11 uppl, jan 17, 380 sid

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande hand
bok där du hittar väsentliga regler och praktiska
anvisningar för alla vanligt förekommande arbets
uppgifter inom löne- och personaladministration.

NY

UPPLAGA!

NY

UPPLAGA!

e-bok: 336:- + moms


17 uppl, nov 16, 359 sid

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är en den
perfekta handboken för dig som är engagerad i en
förening. Boken är idealisk om du t ex sitter i för
eningens styrelse, är verksam i någon sektion, är
föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad
medlem.

NY

UPPLAGA!



4 uppl, okt 16, 170 sid

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



25 uppl, jan 17, 310 sid

396:- + moms

NY

BOK!

e-bok: 336:- + moms


1 uppl, sep 16, 235 sid

FASTIGHETSMOMS är en praktisk moms
vägledning för dig som kommer i kontakt med
momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller byggoch anläggningsverksamhet. Det komplexa regel
verket förklaras på ett lättfattligt sätt kryddat med
tips och råd.

296:- + moms

NY

UPPLAGA!

e-bok: 236:- + moms


8 uppl, nov 16, 175 sid

TESTAMENTSHANDBOKEN visar hur du
upprättar ett testamente från start till mål. Boken
går punkt för punkt igenom vad du ska tänka på.
Den som inte har extremt komplicerade förhållan
den kan normalt upprätta sitt testamente på egen
hand.

296:- + moms

e-bok: 236:- + moms

e-bok: 336:- + moms

ENSKILD FIRMA innehåller allt som rör före
tagares skatt, ekonomi, juridik och deklaration.
Boken passar även utmärkt som handledning på
redovisnings- och revisionsbyråer.

396:- + moms

396:- + moms

e-bok: 336:- + moms

22 uppl, dec 16, 330 sid

496:- + moms

396:- + moms

e-bok: 336:- + moms



AVDRAG 2017 är ett perfekt avdragslexikon
inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upp
tänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt för
klarat på ett begripligt sätt och med många prak
tiska exempel och tips.

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms

396:- + moms

296:- + moms

e-bok: 236:- + moms

396:- + moms

NY

UPPLAGA!

e-bok: 336:- + moms


4 uppl, okt 16, 340 sid

FÖRETAGSKALKYLER är en praktisk hand
bok i ekonomistyrning. Den visar hur du med
enkla verktyg kan nå ökad lönsamhet genom ökad
kontroll. Boken innehåller många exempel på hur
du kan arbeta med olika kalkyler i din verksam
het. Vi går även igenom hur du kan arbeta med
nyckeltal och nyckeltalsanalys i din verksamhet.

Du kan läsa mer och beställa
programmen och böckerna på
www.blinfo.se
Oktober 2016
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Snabbfakta 2016
Basbelopp
Prisbasbelopp (pbb)
Förhöjt pbb
Inkomstbasbelopp

2015

2016

44 500 kr
45 400 kr
58 100 kr

44 300 kr
45 200 kr
59 300 kr

160430
160630
160831

0,68%
0,34%
-0,05%

Kom-ihåg-datum
Oktober
12

0,42%
0,65%
1,00%

Referensränta
2016-01-01–2016-06-30
2016-07-01–2017-06-30

Socialavgifter
Arbetsgivaravgifter1
Egenavgifter1, 2

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialavgifter
(alla företag)
20

Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2016 (pappersblankett)

25

Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2016 (elektronisk)

26

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms EU-handel (bokslut 2016-12-31)

0,0%
-0,5%

2015

2016

31,42%
28,97%

31,42%
28,97%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifterna
10,21% (2015)/16,36% (2016). Regional nedsättning ges i vissa
kommuner med ytterligare 10 procentenheter.
2. Om längre karenstid valts är egenavgifterna lägre. På den del
av den totala inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp
utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration
för september (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
31

1

Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2016-01-31, 2016-02-29,
2016-03-31 och 2016-04-30 (pappersblankett)

3

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än
30 000 kr (bokslut 2016-05-31 och 2016-06-30)

14

Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2015-07-31 och 2015-08-31)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel,
bokslut 2016-01-31, 2016-02-29, 2016-03-31, 2016-04-30 (pappersblankett)

90 kr
60 kr
60 kr
180 kr
180 kr

Belopp exklusive moms.

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-03-31)

November

Representation
Lunch, middag och supé
Frukost, mellanmål och liknande
Styrelsemöte, enklare förtäring
Representationsgåvor
Teaterbiljetter och greenfee

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än
30 000 kr (juridiska personer med bokslut 2016-07-31 och 2016-08-31)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september, moms
deklaration för augusti (mindre företag med månadsmoms)

Statslåneräntan
150831
151130
151231

Du hittar mer snabbfakta och information på
blinfo.se under Företagskunskap/Faktabank.

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober, momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration för
juli–september (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms), skatter och socialavgifter
(alla företag)
21

Periodisk sammanställning för oktober (pappersblankett)

Bilersättning

25

Periodisk sammanställning för oktober (elektronisk)

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

28

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms EU-handel (bokslut 2016-09-30)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration
för oktober (större företag)

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

44 kr
88 kr
220 kr

Inbetalning av moms (större företag)
30

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-04-30)

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

220 kr
154 kr
110 kr
110 kr
110 kr

Traktamentsreduceringar
Inrikes tjänsteresor maximibelopp, kr
Reducering för:
220
154
110
Frukost, lunch,
198
139
99
och middag
Lunch och middag
154 108
77
Lunch eller middag
77
54
38
Frukost
44
31
22

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

Kroatien, Podstrana
Skatte- och ekonomikurs

16–23 september 2017

Inled hösten med en skatte- och ekonomikurs i Kroatien och kustorten Podstrana,
strax utanför Split. Vi kombinerar nytta med nöje, blandar intressanta kurspass med
avkopplande sol och bad och spännande upplevelser. Det blir en kursvecka med ett
stort antal kurspass med v arierande innehåll som du väljer bland.
Till stor del är kursen n
 yhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms, p
 ersonal och
redovisning. 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

För mer information kontakta: Jessica Nordström 0650-54 14 00,
jessica.nordstrom@blinfo.se.

21 850:-

