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Framtidsinspirerad 30-åring
jubilerar och satsar
Har det någonsin varit roligare att vara VD för Björn
Lundén Information AB? Har det någonsin varit så snabb
utveckling, så mycket förändring och så stora utmaningar?
När vi skriver 2017 och BL 30-årsjubilerar ser vi en fantastiskt spännande omvärld med digitalisering och nya intressanta förutsättningar. Hur kan, bör och vill den moderna
företagaren jobba? Hur kan vi på BL möta och uppfylla alla
önskemål och krav? Hur kan vi
”Hur kan, bör och
ligga steget före och ge just våra
vill den moderna
kunder ännu bättre möjligheter än
f öretagaren jobba?”
konkurrenterna?
För att lyckas i framtiden
kommer det att krävas väldigt mycket. Detta eftersom
utveckling av nya programvaror och nya digitala tjänster är
oerhört krävande resursmässigt. Driven personal, finansiella
muskler och en stor portion nyfikenhet på samhälls- och
teknikutvecklingen är ett måste. Här känner jag mig lugn
och nöjd för BL:s del, vi ligger verkligen i framkant och har
massor av stark kompetens och förhoppningsvis tillräckligt
tjock plånbok.
Men det är inte bara fokus på framtiden som kommer att
krävas för fortsatt framgång. Jag är övertygad om att man
dessutom måste kunna sin historia, dvs ha massor av
bakgrundskunskap och erfarenhet. Man ska kunna redovisning och deklaration, man ska kunna lagar och regler, man
ska känna till hur företagens vardag har utvecklats under de
senaste årtiondena. Annars finns stor risk att man utvecklar
tjänster och programvaror med för låg kvalitet och med för
dålig förankring. Kan man inte sin
”Kan man inte sin
historia är det svårt att ta rätt
historia är det svårt
beslut för framtiden. Och i detta är
att ta rätt beslut för
jag verkligen trygg, för är det
framtiden.”
något som BL har så är det djup
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kunskap och erfarenhet. 30 år i
”Och i detta är jag
företagens tjänst, det går inte av
verkligen trygg, för är
för hackor.
det något som BL har
Dessutom är jag övertygad om så är det djup kunskap
att framtiden kräver en stabilitet i
och erfarenhet. 30 år i
nuet. För att inte stressa fram de
företagens tjänst, det
nya tjänsterna och program
går inte av för hackor.”
varorna och för att ge er kunder
valmöjligheter och flexibilitet
tycker jag att det är hyperviktigt att BL står för stabilitet och
kontinuitet. Vi kommer att ha kvar våra installerade programvaror under lång tid framåt. Vi kommer att fortsätta ge ut
pappersböcker. Vi har kvar vår nyhetstjänst även i tidningsform. För dig som vill fortsätta jobba traditionellt, för dig
som vill ta små lugna steg mot den digitala framtiden, för
dig som har kunder med olika behov. Vi står med ett stadigt
ben i det traditionella, samtidigt som vi tar ett kraftfullt steg
in i framtiden med det digitala, det nya och det (nästan)
okända.
Det är allt detta som gör det så kul med BL som 30-åring
– historien, nuet och framtiden. Vi unnar oss lite extra
firande när vi nu jubilerar men släpper inte på gasen, för det
är full fart mot framtiden och digitaliseringen som gäller.
Men med historien och nutiden som trygga följeslagare.

Ulf Bokelund Svensson
VD i Björn Lundén Information
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HUS minskade 2016
15 miljarder kr betalades ut för ROT- och RUT-avdrag under 2016.
Mycket pengar kan tyckas, men det är en minskning med
8,3 miljarder kr jämfört med 2015.
11,2 miljarder kr gällde ROT-jobb för drygt 1 miljon köpare. För
RUT var motsvarande siffror 3,7 miljarder kr och 730 000 köpare.
Antal företag som utförde ROT-arbeten var ca 62 000 och för
RUT-arbeten var siffran ca 18 000. För ROT är det en minskning med
6 000 företag jämfört med 2015, medan antalet RUT-företag ökade
med ca 800.
En orsak till att utbetalningarna för ROT-arbeten minskade är att
reglerna har ändrats, men minskningen är större än den rent matematiska effekten av den sänkta skattereduktionen.

Maximal fastighetsavgift 2017
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Jämställdhetsbonusen har gått i graven
Jämställdhetsbonusen – som innebar en bonus om föräldrarna valde
ett jämnare uttag av föräldrapenningen – har slopats för dagar efter
31 december 2016. Anledningen till avskaffandet är att jämställdhetsbonusen inte har lett till de effekter som lagstiftarna hoppades på.

16 Varför ska jag digitalisera mitt företag?
Frågor & svar

19 Bästsäljare i ny upplaga

6,4%

Under 2016 ökade nyföretagandet i Sverige med
6,4 procent. Totalt registrerade Bolagsverket 68 793 nya företag
under året, vilket är 4 168 fler än året innan. Aktiebolag är den
populäraste företagsformen och antalet ökade med 9,2 procent
under 2016. Antalet enskilda firmor ökade med 1,0 procent, men då
ska man ha i åtanke att enskilda firmor som enbart registreras hos
Skatteverket inte finns med i denna statistik.
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Nyregistreringar 2015 och 2016
Antal 2016

Antal 2015

Aktiebolag

49751

45568

9,2%

Enskild firma

14696

14827

1,0%

Handelsbolag

3314

3475

-4,6%

759

755

0,5%

68793

64625

6,4%

Kommanditbolag
Total

Förändring

Mars 2017

| 3

Du &

företaget

Om något händer dig
– vad händer då med företaget?
Vad händer med företaget vid en
bodelning eller ett dödsfall?
Här läser du om reglerna kring
företaget och familjerätten och
hur du kan undvika problem.

Makar
FÖRETAG INGÅR NORMALT
I EN BODELNING

I en bodelning mellan makar ska all
egendom som är giftorättsgods ingå. Allt
som tillhör en make är giftorättsgods om
det inte har gjorts till enskild egendom.
Egendom kan bli enskild egendom
genom en föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättat, ett villkor
i ett testamente eller genom ett villkor av
givaren i samband med en gåva.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Du och din make kan genom ett äktenskapsförord göra företaget till enskild
egendom. Då kommer inte företaget att
ingå i en bodelning mellan er. Observera
dock att detta inte påverkar din makes
arvsrätt. Han eller hon ärver såväl giftorättsgodset som den enskilda egendomen
men inte just företaget. För detta måste
du dock kompensera din make.
Du har ärvt ett företag efter din mamma.
Det fanns inget villkor i samband med
arvet om att företaget skulle vara
enskild egendom. Du vill inte att företaget ska ingå i en bodelning med din
make. Ni upprättar därför ett äktenskapsförord där ni bestämmer att företaget ska vara din enskilda egendom.
Som kompensation för detta gör ni
din makes släktgård till enskild egendom.

MAKE ÄRVER FÖRETAGET

Alltså…
Ditt företag kommer att ingå i bodelningen om det är giftorättsgods. Vill du
inte ha det så måste du göra företaget
till enskild egendom.
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Makar ärver som huvudregel varandra.
Den efterlevande maken ärver med fri
förfoganderätt. Detta innebär att den
först avlidne makens arvingar har kvar
sin rätt till arv men att de får ut sitt arv
först när den efterlevande maken avlider.
Den efterlevande maken får bestämma
över arvet under återstoden av sitt liv –
t ex sälja eller ge bort företaget – men inte
testamentera bort det som ska tillfalla
efterarvingarna.
Vill du att någon annan än efterlevande
make ska ärva företaget måste du upprätta
ett testamente. Detta kan bli aktuellt om
du exempelvis vill att era gemensamma
barn ska ärva omedelbart och inte avvakta
efterlevande makens frånfälle.

Alltså…
Om du vill att företaget ska gå i arv till
dina barn måste du upprätta ett testamente där du bestämmer att barnen
ska ärva företaget omedelbart. Då har
efterlevande maken ingen arvsrätt
i företaget.

SÄRKULLBARN ÄRVER FÖRE
EFTERLEVANDE MAKE

Ett vanligt konfliktämne när det gäller
företag och familjerätten är särkullbarn.
Ett särkullbarn behöver inte vänta utan
har rätt att få ut sitt arv på en gång när
föräldern avlider. Följden kan bli att särkullbarnet ärver hela företaget eller att
barnet och efterlevande make blir samägare till företaget. Detta är inte önskvärt
i alla situationer. Särkullbarnet har visserligen möjlighet att avstå från arvet för att
den efterlevande maken ska kunna driva
företaget vidare men om så blir fallet
finns det inga garantier för.

Lisa är gift med Pelle och har ett
aktiebolag. Om Lisa avlider vill
makarna att Pelle ska kunna fort
sätta att driva företaget. Problemet
är dock att Lisa har ett särkullbarn.
Lisa skriver därför ett testamente
som innebär att hennes särkullbarn
får ut sin laglott när hon avlider och
sin resterande del av arvslotten när
Pelle avlider.
För att garantera att Pelle kan lösa
ut särkullbarnet tecknar makarna en
livförsäkring.

Månadsuppgifter istället för
kontrolluppgift?

Sambor

Regeringen föreslår att arbetsgivare m fl
flera ska lämna uppgifter om lön och
skatteavdrag på individnivå varje månad via
arbetsgivardeklarationen till Skatteverket,
istället för årliga kontrolluppgifter.
Syftet med förslaget är att de uppgifter
som nu lämnas av arbetsgivare till olika
myndigheter ska bli mer effektiva genom
att uppgiftslämnandet samordnas. På
så sätt kommer servicen till den enskilde
individen att öka. Risken minskar också för
att inkomstrelaterade ersättningar blir fel
och myndigheternas kontrollmöjligheter
kommer att förbättras.
Arbetsgivardeklarationen kommer precis
som idag kunna lämnas elektroniskt eller
på papper.

FÖRETAGET INGÅR INTE
I EN BODELNING

Årlig kontrolluppgift slopas

Alltså…
Om du vill att din make ska behålla
företaget efter din bortgång bör du
upprätta ett testamente som minskar
särkullbarnets arv till hälften (laglotten,
som barnet alltid har rätt att få ut)
samt teckna livförsäkring som gör det
möjligt för din efterlevande make att
lösa ut särkullbarnet.

I en bodelning mellan sambor är det
enbart gemensam bostad och gemensamt
bohag som skaffats för gemensam användning som ingår i bodelningen. Detta
innebär att ett företag som någon av samborna har aldrig kommer att ingå i bodelningen.
Sambor ärver heller inte varandra.

Alltså…
Om du vill att din sambo ska ärva ditt
företag måste du skriva ett testamente. Om det finns barn (gemensamma
barn eller särkullbarn) har dessa trots
det rätt att få ut sin laglott omedelbart
när du avlider. Du bör därför komplettera med att teckna en livförsäkring så
att din efterlevande sambo har möjlighet att lösa ut barnen.

Om ersättningar har redovisats månat
ligen i arbetsgivardeklarationen behöver
inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.
Ersättningar som inte är underlag för
skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter
behöver inte redovisas i arbetsgivardeklara
tionen. Om detta gäller alla arbetstagare
behöver alltså inte någon arbetsgivar
deklaration lämnas. Det kan bli aktuellt
när det gäller till exempel mindre idrotts
föreningar. Idrottsföreningar som med
dagens regler inte behöver lämna arbets
givardeklaration kommer alltså inte
behöva göra det med de föreslagna
reglerna heller. De kommer även fortsättningsvis att lämna kontrolluppgift enbart
en gång per år.

Från 1 januari 2019
Införandet av det nya systemet ska ske
stegvis. För företag som är skyldiga att
föra personalliggare och som vid
ikraftträdandet har fler än 15 anställda
föreslås systemet med månadsupp
gifter börja gälla 1 juli 2018. För övriga
föreslås bestämmelserna börja gälla
1 januari 2019.

Myndigheter som kan få del av
uppgifterna
Flera myndigheter kommer att få nytta av
de föreslagna månadsuppgifterna, exempelvis Försäkringskassan i sin ärende
hantering av sjukpenninggrundande
inkomst (SGI) och bostadsbidrag.
Servicen kommer att förbättras genom att
man inför beslut har mer tillförlitliga och
aktuella uppgifter om lön. Kronofogdens
handläggning i samband med löne
utmätning kommer också att bli mer
effektiv och antalet förfrågningar som
K ronofogden skickar ut till arbetsgivare
kommer att minska betydligt.

Även socialnämnderna, arbetslöshets
kassorna, Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket är exempel på myndigheter som kommer att få nytta av att man
börjar lämna månadsuppgifter. g
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30 år i företagens tjänst
I år firar Björn Lundén Information 30 år. Det kanske inte känns som någon e vighet
men de här tre decennierna har präglats av en enorm teknisk utveckling som
i grunden förändrat vår kommunikation och i stora delar även människors livsstil.
1987 är året då E ricsson och Nokia lanserar sina allra första mobiltelefoner.
De vägde närmare ett kilo och kostade uppåt 40 000 kr – trots att det enda man
kunde använda dem till var att ringa (!).
Vi blir lite nostalgiska även när vi ser tillbaka på de otroliga år som varit för vår
del. På de följande sidorna minns vi händelser och projekt som blivit våra
milstolpar.

1988

Och ordet blev till bok

Första årets omsättning var inte så värst hög, något hundra

tusental kronor bara. Men den kursdokumentation Björn sammanställt med de moderna hjälpmedlen PC och ordbehandlings
program, visade sig vara så eftertraktad att den gick att sälja som
böcker. Härmed uppstod bokförlaget Björn Lundén Information
AB med de nya böckerna Ekonomi för slöjdare och Ekonomi för
författare (sedermera Kulturarbetarboken).

1989

Och boken blev till framgång

Något ökad omsättning – roligt, roligt. Den nya titeln Ekonomi
för biodlare var kanske inte någon kioskvältare men ger ett tidigt
prov på en elegant metod för att mångfaldiga en bra idé. Vid
horisonten kan nu skönjas en möjlighet till rejäla
försäljningsframgångar, detta tack vare en skattereform i vardande. Raskt tas en bok med titeln Skattereformen fram, en bok
som skulle komma att ge förlaget en rejäl skjuts framåt.

1990 Bisysslan växer och nytt
kontor i Delsbo
1987

I begynnelsen fanns Björn

Björn Lundén Information AB registrerades 1987-03-04. Ägare,
vd och styrelse – Björn Lundén. Bolaget var ett komplement till
den r edovisningsbyrå (Dellenbyrån AB) som Björn vid den tiden
hade. Det nya bolaget skulle i första hand bedriva kursverksamhet
och de första målgrupperna var kulturarbetare och k ooperativ
(tack vare en ny lag om ekonomiska f öreningar).
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Fortsatt ökad omsättning (men ännu har inte miljonvallen
sprängts), ja så ser det ut detta år. Genom ett samarbete med SRF
(Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) tas boken Boksluts
teknik fram (sedermera Bokslut & Årsredovisning). Nya upplagor av
Skattereformen tas fram i takt med att de nya lagreglerna tar form.
Hanteringen av reklamutskick och bokleveranser flyttas från
köksbordet hemma hos Björn till det nya kontoret i Delsbo.

1991

Århundradets skattereform

Suget efter kunskap om de nya skattereglerna gör att omsätt-

ningen når miljongränsen. Boken om Skattereformen går som
smör i solsken och de i egen regi anordnade skatteträffarna drar
fulla hus runt om i landet. Skatteguiden tas för första gången
fram, på uppdrag av SRF. I slutet av året säljer Björn
Dellenbyrån och ägnar nu all sin tid åt verksamheten i BL.

Vår första bokkatalog tas fram i samarbete med Boman
& CO. Intellektuell look på vår logga, murriga gröna och bruna
färger. Vi testar sedan andra reklambyråer, bl a Agvald &
Partners, som tar fram den distinkta blå-röda logga vi fortfarande
använder Men från 1996 gör vi allt på reklamområdet själva.
Hösten 1993 flyttar företaget till Föreningsbankens gamla
lokaler i Näsviken och får två kraftiga kassavalv på köpet.

1992

Full rulle i lågkonjunkturen

1994

Omsättning på 2,6 miljoner noteras. På vårkanten skrivs och

säljs boken Bokföring – minst sagt en succé ska det visa sig.
Samtidigt marknadsförs även boken Aktiebolag – också med stor
framgång. Dock visas här prov på flexibilitet i sann BL -anda då
boken inte skrivs och levereras förrän under hösten…
Expansionen tär på företagets likviditet och under hösten
1992 är det darrigt. Vi beviljas en checkkredit på 300 000 kr.
Vi utnyttjar den till max. Vi får en tillfällig övertrasseringsrätt.
Vi utnyttjar den till max. Björn skrapar ihop privata pengar och
stoppar in. Dessa går åt direkt. Vi bönar och ber hos leverantörerna om förlängda krediter och försöker delbetala i takt med att
postgirotalongerna visar på nyinkomna pengar. Management by
postgiro som vi kallade det. Men försäljningen går lysande,
molnen skingras och solen skiner återigen på BL.
Under företagets första personalkonferens tas beslutet att
ta fram boken Hobby. Kanske inte det bästa beslutet i företagets
historia. Men kul.
Under året och de närmaste åren håller vi en oherrans massa
kurser (kulturarbetarkurser, skatteträffar mm) runt om i landet.
Vi har årskort på tåget och får tillfälle att uppleva bygdegårdar
och stadshotell i alla avkrokar. Vi säljer böcker kontant, mot
kvitto förstås.

1993

Tigerekonomi trots lågkonjunktur

Omsättning 6,3 miljoner kr. Trots den enorma lågkonjunkturen

med räntechock, arbetslöshet, börsnedgång mm går verksamheten som på räls och växer snabbt.
Tempot i bokproduktionen höjs och under året ser åtta nya
böcker dagens ljus.
Direktreklam har verkligen blivit företagets signum. Närmare
600 000 direktreklamutskick packas och skickas under året från
Delsbo. Packningen görs av ett 40-tal måttligt avlönade ungdomar i sina respektive hem (enligt hörsägen lär även vissa föräldrar ha tvingats till insatser). Denna manuella hantering av
direktreklam visar sig dock betungande och kostsam så vi går
över till maskinell hantering via Strålfors (som än idag är vår
leverantör på detta område).

Första utbyggnaden i Näsviken
BL Info sjösätts

Omsättning 11,4 miljoner. Nu växer vi så det knakar. Kul!
Många nya regler införs av den borgerliga regeringen men

eftersom socialdemokraterna vinner höstens val så rivs nästan
alla dessa regler upp igen. Mycket att skriva om, lysande!
Nio nya böcker kommer vi med under året, däribland en som
visat sig långlivad och som i dag är vår bäst säljande bok
– Starta & Driva Företag.
En ny produkt lanseras – BL Info. En nyhetstjänst till lågt pris
och med månatlig utgivning. Idag har vi nära 4 000 abonnenter.
Våra första utlandskurser genomförs hösten 1994. Kursen
på Sardinien blir en succé. Att detta lilla sidospår skulle bli så
framgångsrikt att vi fram till dags dato har arrangerat
50 utlandskurser, det trodde vi väl aldrig när vi skickade ut
foldern ”Kurs i solen”.
Sommaren 1994 bygger vi ut eftersom banklokalerna inte
längre räcker till. Vi tar i ordentligt så att utrymmena ska räcka
till under överskådlig tid.
Företaget skaffar en (riktig) styrelse.

1995
Vi kör så det ryker. Fördubblad omsättning med
nästan oförändrat manskap.
Omsättningen tar ett språng till 19,6 miljoner.
Vinstdelning införs!
Åtta nya böcker skrivs. Hitten det här året är
Anställda som är vår bestseller genom tiderna.
Sverige går med i EU och vi försöker slå mynt
av det. Det går inget vidare – böcker om EU
och bidrag säljer inte alls. Men nya momsregler
ger bra försäljning i alla fall.

Ett samarbete med Programgruppen inleds
och första WinSkatt-versionen lanseras. Idag har
vi närmare 3 000 användare av vårt skatte- och
deklarationsproblem som numera heter BL Skatt.
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Hösten 1993 fly

1996

ttar företaget til

l Näsviken

Björn Lundén och
1994 – BL Info lanseras. Tom Collins,
Ulf Bokelund Svensson

Finansministern i Näsviken

Omsättningen fortsätter att öka och landar på 23 miljoner.
Roligt också med företagets återupptagna tradition med

personalkonferenser. En minnesvärd resa till Åre som i princip
inte resulterade i någonting, förutom ett skrotat ISO-projekt och
trötta skidåkarben.
Tvåsiffrigt antal nya böcker för första gången. Vi gör ett försök med lite ”mjukare” böcker (”management” var ett modeord
under 90-talet) som Sälja i butik och Kunden din partner.
Efterfrågan var dock återhållsam.
Finansminister Erik Åsbrink besökte oss. Han behövde dock
inte låna toaletten.

1997

Nu med BL Administration,
hemsida och ett nytt hus

Omsättning 25,7 miljoner och en vinst på 2 miljoner.
Vi skaffar en liten hemsida, trots att det här med Internet

bara anses vara en dagslända. Vi skaffar också ett e-postkonto
(det räcker med ett enda för hela företaget eftersom nästan inga
andra har e-post på den här tiden).
Vi köper grannhuset till överpris för att slippa problem vid
framtida utbyggnad.
Tretton nya böcker utkommer under året – från den breda
Bokslut & årsredovisning till den hårt nischade Namn på företag.
Hösten 1997 lanseras vårt nya program BL Administration.
Programmet tas fram i samarbete med K7-teamet i Mora AB
– Christer Stenis och Christer Bengtsson. Den första versionen
kanske inte var den bästa. Men till dags dato har det gått fantastiskt bra – vi tillhör de största programleverantörerna på småföretagsmarknaden, detta trots mycket hård konkurrens.
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1998

1996 – finansm

inister Erik Åsbr

ink besökte oss

Lönsamhetslexikon
– en bok att minnas

Rejäl omsättningsökning till 29,3 miljoner.
Reklambyrån Lundbergs anlitas för att vi ska nå nya mark-

nader. Stora reklamkampanjer i Dagens Industri. Annonserna
var åtminstone väldigt fyndiga.
Bokproduktionen peakar det här året med 15 (!) nya böcker.
Och så Lönsamhetslexikon förstås. Denna tänkta succébok.
Jättestora reklamkampanjer men med riktigt uselt resultat.
Åtminstone en halv miljon back. Tur att vi hann stoppa den
tänkta tryckningen av 10 000 exemplar. Av de 4 000 som blev
tryckta fick ändå många, många slängas senare. Avdrag säljer
betydligt bättre än lönsamhet…

1999 Nybygget invigs med dans
på borden, styrelsen lämnar in
Vi passerar en ny milstolpe och landar på 30,8 miljoner i

omsättning.

Eftersom vi på ett personalmöte beslutade att genomföra ett
nybygge för ca 5 miljoner kr, utan att ta upp frågan på ett
styrelsemöte, tyckte de externa styrelseledamöterna att de inte
hade någon större funktion och lämnade sina uppdrag i bästa
samförstånd. Sedan dess har vi bara en intern styrelse.
Bara åtta nya böcker under året, däribland Internethandel.
Boken var bra men vi var några år för tidigt ute.
2 december invigs nybygget som förbinder våra två tidigare
byggnader. Jösses vilket bra bygge konstaterar vi nog fortfarande.
Festen på lagret är mytomspunnen, med rätta.

2003

BL Info Polska ser dagens ljus

En nedgång i omsättningen till 32,1 miljoner. Hugaligen.
Genom den nya boken Mallar & Dokument, en av sju nya

2000

Nytt millennium för BL

Det nya årtusendet startar med en omsättningsökning till

33,1 miljoner.

Vår egenproducerade hemsida invigs. Vem trodde då att
nätförsäljningen bara fem år senare skulle komma att stå för mer
än 20% av vår omsättning?
Nio nya böcker produceras. En av nyheterna döper vi till
Travboken, helt omedvetna om att ICA-förlaget just utkommit
med en bok med samma titel. Vår redaktör blir uppringd av den
ilskne författaren som hävdar att vi brutit mot upphovsrätten mm.
Vår redaktör kopplar författaren till Björn Lundén som gratulerar
författaren till utgivningen och föreslår att de ska byta böcker
med varandra. Vi har varit i princip befriade från konflikter –
både interna och externa – under åren, så även denna gång.
Nättjänsten (gratis förstås) BL Bok Plus startar. Denna unika
möjlighet att ge faktaböcker ett längre och rikare liv var vi
sannolikt först med på marknaden.

Dotterbolagsetablering i Estland projekteras. Men då postgången är tämligen osäker (det krävs taxi för att säkerställa leveranser ut till kund) och betalningsviljan enligt en undersökning
är ytterst låg, läggs projektet ned.

2001

böcker detta år, får vi upp ögonen för dokumentmallar via
internet. Boken och mallarna blir en rejäl försäljningsframgång
och vi ser stora framtidsmöjligheter med nedladdning av dokumentmallar mot betalning.
Kursverksamheten i Sverige växer med personalkurser av
olika slag, såsom personaldagar, lönehantering, semester, sjuklön
och förmånsbeskattning.
Dotterbolag startas i Polen, i Gdansk. Vi anställer 3 svensktalande polacker att sköta ruljangsen. BL Info Polska lever och är
lönsamt även 2017, främst tack vare många översättningsuppdrag.

2004 VD-byte och reslust
Uppåt igen med ett utökat gäng.

Fjolårets omsättningstapp togs genast igen, med råge. Upp till
36,8 miljoner – jättekul. Och efter utlandskursen i Sydafrika
har Björns reslust vaknat på allvar. Så det blir raskt ett VD-byte.
Och en hel massa resande och äventyrligheter.
En stor nyhet är att vi sätter upp ett nytt intranät som kommer att visa sig bli ett av våra mest effektiviserande hjälpmedel
någonsin.
Bara fyra nya böcker under året, så fler kockar betyder inte
alltid mer soppa. En av årets böcker, Ekonomisk Ordbok, lever
kvar än i dag, dock enbart på webben.

Kvinnornas år och ekobrott

Omsättning 34 miljoner. Vi anställer enbart kvinnor detta år

(4 st).

Nytänkande på bokfronten i och med boken Ekonomisk
brottslighet, som dock inte var en handbok för presumtiva
bedragare.
BL Info utvecklas med nyhetsbevakning via e-post.

2002

Kostsam visit i vårt västra
grannland

34 miljoner i omsättning för andra året i rad, märkligt men

sant.

Vi gör sju nya böcker under året, däribland den udda fågeln
Hälsoutveckling som senare blev mer BL-mässig och fick namnet
Hälsobokslut.
Vi gör ett gästspel i Norge med syftet att producera och sälja
böcker även där. Det kostade en del och var föga framgångsrikt,
men absolut lärorikt.

2004 – generationsskifte i kunskapsfabriken.
Ulf Bokelund Svensson tar över vdposten i företaget (tv).

2005

Äntligen över 40!

Efter att ha legat och guppat kring 35-miljonersstrecket några

år så blir det ett trendbrott för omsättningen – i positiv riktning.
Omsättningen landar på 40,5 miljoner.
Vi utvidgar vårt sponsringsarbete och blir nationella sponsorer av UF (Ung Företagssamhet) och Jobs & Society
(Nyföretagarcentrum).
BL Admimistration utvecklas så att programmet kan köras
antingen med access- eller sql-databas. Oj, vilka supportinsatser
det medförde!
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2006

Regeringsskifte, massor av nya
regler – och nu kan vi snacka
rekordår…

Rekord i allt detta år. Omsättning 43,5 miljoner. Måtte vi få
regeringsskifte varje val framöver.
Snudd på 5 000 användare av BL Administration och
1 900 användare av WinSkatt. Och efter en mycket lyckad kampanj för den utökade Online-tjänsten är vi nästan uppe på
4 000 användare av BL Info.
Den största ökningen ligger dock på kursverksamheten som
ökat med över 50%. Högkonjunktur, ny regering och massor av
nya regler på redovisnings-, skatte- och personalområdet. Så allt
bidrar till efterfrågan. Skatteträffarna och redovisningskurserna
drar fulla hus.
De nya förenklade redovisningsreglerna öppnar för utveckling
av BL Administration och vi lanserar BLA Start med konteringsmallar och förenklat årsbokslut. Fler än 15 000 program sålda.
Bättre fart på bokproduktionen igen med nio nya böcker.
Bokföring och förenklat årsbokslut blir en kioskvältare medan
Föräldraboken floppar totalt.

2007 Vinstdelningen på topp
Året börjar bra, och vi köper granntomten för att bygga carportar
till personalens bilar. Det är en mänsklig rättighet att slippa
skrapa rutor och sopa bort snö när man ska åka hem. Vi planerar
också en utbyggnad med större kök och motionsutrymmen.
Fina siffror. Omsättningen steg en aning till 44,3 miljoner
och kanske extra kul, vinstdelningsrekord (närmare 50 tkr per
anställd).

2008

2009

Vi skaffar en älskad dotter

Omsättningsnivån är väl inget att skryta så brett om detta år,

den ligger kvar och harvar på 46,9 miljoner. Finanskrisen
påverkar tydligen även den annars obetvingliga köplusten hos
skatte- och redovisningsintresserade.
Vår nya dotter heter Programgruppen och jobbar med utveckling av skatte- och bokslutsprogram samt kursarrangemang.
En mycket trevlig och lagom liten dotter med kontor i Ljusdal
(4,5 mil från Näsviken) och Göteborg (betydligt längre bort).
Vi har ju samarbetat sedan 1995 så att det blev familjebildning
till slut var kanske inte helt oväntat.

2010

Pricksäkra val till utlandskurserna

Ett skutt uppåt för omsättningen gör att vi landar på 53 miljoner,
kul. Och visst, det är ju valår och det brukar spela in. Dotterns
omsättning ska förstås nämnas, 11 miljoner.
Pricksäkra val av länder för årets utlandskurser? Ja, när
Grekland skakas av kravaller och demonstrationer och strejker
på grund av den ekonomiska krisen så åkte vi förstås dit. Och
när det blev liknande kravaller och demonstrationer i Thailand
så åkte vi dit. Katastrofturism liksom. Men det gick ju bra och
kurserna kunde hållas för nöjda och glada kursdeltagare.

2011 Vi blir med e-böcker
Avstannande omsättning, ja faktiskt identisk med året före, dvs

53 miljoner. Halvtrist faktiskt. Men vi jobbar mycket för framtiden med fler programmerare och systemerare igång i skapandet
av nya tjänster och program. Dotterns omsättning ligger kvar på
förra årets nivå, 11 miljoner.
Vi börjar sälja våra böcker även som eböcker, antingen som
enstaka e-böcker eller i paketform för olika intressen.

Nytt personalhus så att säga

Stigande omsättning, 46,8 miljoner, trots finanskrisen i världen.

Folk kanske inte köper nya lastbilar men böcker och bok föringsprogram köper man tydligen ändå.
Förra året köpte vi, och detta år bygger vi, carportar till personalens bilar som utlovat men också en trevåningsdröm med gym,
dusch, bastu, kök, fika- och lunchrum, konferensrum och
kontorslokaler.
Ny hemsida. Det tog sin runda tid men den blev klar, vår nya
hemsida. Nu kan vi på ett användarvänligt sätt tillhandahålla
tjänster av allehanda slag – dokumentmallar, e-böcker, nyhetstjänster, nedladdningar, osv.
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2012 Nya generationer av alla våra
programvaror
Det lutar åt ännu ett år med ungefär samma omsättning, dvs
53 miljoner. Fast lite drygt. Så vi är glada och nöjda och tror på
en skjuts uppåt kommande år tack vare många nya produkter
och tjänster. Dotterbolagets omsättning har faktiskt stigit och är
en god bit över 11 miljoner kr.
Det här med internet och Molnet är ju spännande, eller hur?
Utvecklingen går fort och vi är med – under året släpper vi nya

en på
2013 – Kurslokal

Söder i Stockhol

m

BL eBokföring och BL eFakturering. Dessutom en ny generation av
flaggskeppet BL Administration. I dotterbolaget tar vi fram nya
BL Bokslut och nya BL Skatt. Väldigt tillfredsställande att efter
flera års hårt utvecklingsarbete kunna börja skörda frukterna
(förhoppningsvis).

2013

Vi blir filmstjärnor och lanserar
superpaket

Vi slår ihop våra påsar och flyttar verksamheten från dotterbolaget till moderbolaget. Omsättningen landar på 66 miljoner.
För redovisningsbranschen börjar vi erbjuda ett superpaket
– en helhetslösning med samtliga programvaror, informationstjänster, mallar och e-böcker. Vi ser början på rejält ökade marknadsandelar för BL bland byråerna.

E-kurser blir en ny stor produkt för oss. Webbkurser som vi
producerar själva med egna medarbetare i huvudrollen. Ett
spännande alternativ till våra traditionella live-kurser. Inte minst
paketet med samtliga e-kurser blir en succé.
Egen läcker kurslokal på Söder i Stockholm blir ett lyft för
kursverksamheten.

2014

Vi gillar våra kunder

Finfin omsättningsökning upp till 71 miljoner.
Ny stor och trivsam lokal för vårt gäng i Ljusdal från hösten

2014. Med sjöutsikt. Det ni.
BL Dagarna utökas med ett bredare program för ännu fler
deltagare. Vi gillar nämligen att träffa våra kunder i dessa allt
mer digitala tider.

2014 –Kontoret i Ljusdal

2015

2016 – Invigning
sfe

st av kontoret i

Indien

Första kompletta Helhetslösningen
i molnet

En rejäl skjuts i omsättningen till 77 miljoner.
Molnbaserat fullt ut blir det när BL Skatt och BL Bokslut

molnifieras. Redan 2014 molnifierade vi BL Administration och
vi kan nu som första aktör erbjuda en helhetslösning i molnet.

2016 Digitala Företaget, byråstöd
och indisk dotter
Hyfsad omsättningsökning till 83 miljoner. Och start av dotterbolag i Indien, närmare bestämt i Mohali/Chandigarh, Punjab.
Spännande? Lita på det. Kulturskillnader? Jajjemänsan.
Digitala Företaget tar oss med ett stort språng in i framtiden.
Genom appen och webbtjänsten hanteras bokföring, fakturering,
utlägg, reseräkningar, ekonomiöversikt, osv.

Solceller på taken blev årets BL-bidrag till klimatkampen.
Nytt Webbaserat byråstöd blir klart under hösten 2016.

Toppmodernt och riktigt, riktigt vasst.

2017

30 år unga, med mycket erfarenhet
och stark framtidstro

Det blir omsättningsrekord som det ser ut, över 90 miljoner lutar
det åt. Och sen är det bara att satsa vidare mot 100 miljonersnivån...!
Kolla in BL Arena om du har vägarna förbi Ljusdal. Detta
enorma fotbollstält som vi är stolta över att ha namngivit.
Nya konferensrum och ny smart möblering för bättre arbetsmiljö och flexiblare möjligheter gav skön start på året.
Utlandskurs nr 50 går av stapeln hösten 2017. En härlig tradition med den årliga kursveckan tycker både vi och alla återkommande trevliga kursdeltagare. Och det blir en favorit i repris –
Kroatien. g
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Nya skatteregler
för aktiebolag (3:12)
– förslag om försämringar från 2018
3:12-utredningens förslag om f örändringar från 2018 i reglerna om utdelning och k apitalvinst för
fåmansföretagare. har presenterats. Det blev förväntade skattehöjningar och sänkta utdelningsbelopp blandat med en känsla av lättnad över att f örsämringarna inte blev så omfattande.

3:12-reglerna
Fåmansreglerna, som även kallas 3:12-reglerna (efter sin
placering i den t idigare lagen om statlig inkomstskatt),
innebär att utdelning och kapitalvinst på kvalificerade
andelar i ett fåmansföretag beskattas enligt särskilda
regler. Skatten är låg (20%) på utdelning och kapitalvinst
inom gränsbeloppet (årets utdelningsutrymme + sparat
utdelningsutrymme) medan utdelning över gränsbeloppet
(överutdelning) tjänstebeskattas och blir därmed högre
beskattat.

Ta det lugnt
– du hinner planera!
De ändrade reglerna föreslås gälla från 1 januari 2018. Du har
alltså gott om tid på dig att planera inför regelförändringarna.
Så ta det lugnt, invänta det slutliga förslaget från regeringen
(som förväntas komma senast till hösten 2017) och planera
sedan utifrån det. T ex att besluta om utdelning innan skatten
höjs till 25% 2018.
För den som vill utnyttja lönebaserad utdelning påverkas
detta redan 2017 eftersom utdelningsberäkningen för 2018
bygger på just löneunderlag och det egna löneuttaget 2017.

Och inget händer med sparade
utdelningsutrymmen!
Observera också att inga förändringar föreslås för sparade
utdelningsutrymmen. Oron har varit tämligen stor när det
gäller detta. Men utredningen anser att man varken ska
begränsa rätten att utnyttja hittills sparade utrymmen eller
möjligheten att spara utdelning i framtiden.
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Här går vi kortfattat igenom de föreslagna förändringarna när det
gäller utdelnings- och kapitalvinstreglerna för fåmansföretagare
samt ger tips och råd om hur du kan planera kring detta.

33Höjd skattesats
Utredningen föreslår att skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% till 25% för utdelningar som beslutas
från och med 1 januari 2018. Skattesatsen blir då densamma
som för utdelning på okvalificerade andelar.
Skattesats gränsbelopp

2017

2018

20%

25%

33Lägre schablonbelopp
Enligt förenklingsregeln (schablonregeln) får gränsbeloppet
sättas till 2,75 x inkomstbasbeloppet, vilket enligt nuvarande
bestämmelser innebär 169 125 kr för beskattningsåret 2018.
Utredningen föreslår att schablonbeloppet sänks till
1,75 x IBB, vilket skulle innebära att schablonbeloppet för 2018
blir 107 625 kr.
Årets gränsbelopp
(schablonregeln)

2017

2018

103 075 kr

107 025 kr

33Höjd spärrlön (höjt lönekrav)

33Endast den ena regeln får användas

För att få tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning enligt huvudregeln ska ägaren (eller någon närstående) året före beskattningsåret ha tagit ut kontant lön (spärrlönen, lönekravet) som mot
svarar minst:

Utredningen föreslår att det inte ska vara möjligt att använda
förenklingsregeln i ett företag och huvudregeln i andra. Om
delägaren tillämpar huvudregeln i något företag får denne
följaktligen inte tillämpa förenklingsregeln i något annat.
För den som har flera bolag kanske det därmed blir intressant
att ge bort aktier i något eller några bolag till närstående så att
förenklingsregeln kan fortsätta nyttjas av de närstående istället.

33 6 inkomstbasbelopp plus 5% av företagets kontanta
lönesumma, eller
33 9,6 inkomstbasbelopp.

Utredningen föreslår att spärrlönen (lönekravet) istället ska
motsvara minst:
33 8 inkomstbasbelopp plus 5% av ägarens och dennes
närståendes löneunderlag, eller
33 15 inkomstbasbelopp.

Det blir alltså ett högre spärrlönegolv, dvs högre gräns för när det
blir möjligt att n
 yttja lönebaserat utrymme. Det kommer att innebära att betydligt färre fåmansföretagare kommer att använda
regeln om lönebaserad utdelning om förslaget genomförs. Men
framför allt innebär förslaget ett betydligt högre spärrlönetak
(från 9,6 ibb till 15 ibb). I företag med högt löneunderlag kommer ägarens löneuttag att behöva ligga på över 900 000 kr per år
vilket ju inte alls är ”önskvärt” ur skattesynpunkt för en
fåmansföretagare.
Observera dock att förslaget om spärrlönegolv utgår från
ägarens (och närståendes) löneunderlag istället för hela företagets
kontanta lönesumma vilket gäller idag.
Förslaget innebär följande spärrlönetak:
Beskattningsåret

2017

2018

Löner utbetalda år

2016

2017

569 280

922 500

Spärrlönetak (9,6 IBB/15 IBB)
vid totala löner på

4 269 600

vid ägarens
(och närståendes) löner på

8 610 000

För en enmansföretagare utan anställda innebär förslaget
att det under 2017 krävs ett löneuttag på minst 517 895 kr
(jämfört med 374 527 kr under 2016) för att kunna använda sig
av löneunderlaget (baklängesberäkning av lägsta spärrlön =
8 IBB/0,95).

33Lönebaserad utdelning
Det lönebaserade utdelningsutrymmet enligt huvudregeln är
idag 50% av hela löneunderlaget. Utredningen föreslår det lönebaserade utrymmet ska beräknas till:
33 10% av andelsägarens löneunderlag upp till 8 IBB
33 25% av andelsägarens löneunderlag mellan 8 och 60 IBB
33 50% av andelsägarens löneunderlag över 60 IBB

För närstående beräknas det lönebaserade utrymmet utifrån de
närståendes sammanlagda löneunderlag. Beloppet fördelas
därefter på delägarnas andelar.
För samtliga delägare innebär utredningens förslag rejält försämrade utdelningsutrymmen.

33Gemensamt takbelopp
Utredningen föreslår att ett gemensamt takbelopp för tjänste
beskattning införs som ska omfatta både utdelningar och kapitalvinster. Taket föreslås bli 100 IBB och ska bara få användas
för innevarande års utdelningar och kapitalvinster. Vid utbetalning av tilläggsköpeskilling ska hänsyn dock tas till kapitalvinst
och utdelning under avyttringsåret. Enligt dagens regler får
kapitalvinster under beskattningsåret och de fem föregående
åren räknas in.

33Vinster utöver takbeloppet
Utredningen föreslår att skattesatsen på utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet ska beskattas med 25% (istället
för dagens 30%). Det blir alltså en enhetlig skatt på 25% för all
utdelning och kapitalvinst som beskattas i inkomstslaget kapital
för fåmansföretagare.

33Positivt om g
 enerationsskiften
För att underlätta generationsskiften och möjligheten till så
kallade trädabolag (karensbolag) föreslår utredningen att ett
särskilt undantag införs i reglerna om samma eller likartad
verksamhet:
Undantaget innebär att det ska vara möjligt att överlåta
ett verksamhetsbolag till en närstående (t ex barn) utan att
trädabolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make ska dock inte omfattas av
undantaget. g

Sammanfattning av förslaget
3:12-utredningens förslag innebär ingen förbättring för
fåmansföretagarna utan egentligen tvärtom en försämring.
Men… eftersom reglerna om utdelningsberäkning i fåmansföretag varit tämligen generösa under senare år, så pass generösa att
de flesta faktiskt inte kunnat utnyttja dem (eftersom det inte
finns så stora vinster i fåmansföretagen), så gör det i praktiken
inte så mycket att reglerna försämras.
Att schablonbeloppet enligt förenklingsregeln sänks och att det
lönebaserade utrymmet sänks gör därför för de flesta inte så
mycket. Men att skattesatsen höjs till 25% och att lönekravet
(spärrlönen) höjs är förstås inte positivt. Att man däremot inte
inkräktar på hittills sparade utdelningsutrymmen eller möjligheten
att spara utdelningsutrymmen för framtiden är väldigt bra. Liksom
att möjligheten att generationsskifta underlättas skattemässigt.
Sammanfattningsvis inte så dramatiska förändringar som man
kunde befara. Och gott om tid att planera. Men företagarvänliga
är förslagen inte. Tyvärr.
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Maximal fastighetsavgift 2017
Maximal fastighetsavgift för
2017 är för småhus (per taxeringsenhet) 7 687 kr och per
lägenhet i flerbostadshus
1 315 kr. Motsvarande siffror
för 2016 är 7 412 kr respektive
1 268 kr. g

EU:s dataskydds
reform
Den 25 maj 2018 kommer en
ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska
personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska ”allmän dataskyddsförordning”.
Förordningen antogs i april
2016 av E U-parlamentet och
EU:s ministerråd efter fyra års
förhandlingar. Det ursprungliga förslaget till förordningen
lades fram av EU-kommis
sionen 2012. Innehållsmässigt
ska detta bl a innebära:
• Mer insyn i hur bolag och
andra hanterar dina personuppgifter.
• Säkrare för barn. Onlinetjänster måste få föräldrars
samtycke innan de låter
barn under 16 år gå med i
en tjänst.
• I vissa fall kan du begära att
sökmotorer eller en webbplats raderar information
om dig som negativt påverkar skyddet av din personliga integritet.
• Om en organisation mis�sköter hanteringen av personuppgifter kan Data
inspektionen utfärda
sanktionsavgifter på upp
till 20 000 000 euro eller
4% av organisationens
omsättning.
I överenskommelsen ingår
även ett direktiv som reglerar
hur personuppgifter får hanteras i brottsbekämpande
verksamhet. Direktivet ska
införas i respektive lands
nationella lagstiftning vilket
ska vara klart två år efter att
det formellt antas.
Regeringen har tillsatt en
utredning som ska föreslå hur
den svenska lagstiftningen
bäst anpassas till den nya förordningen. g
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93%
93% nöjda med BL:s programsupport
Undersökningsföretaget AQ Analys AB
genomförde under hösten en omfattande undersökning av hur kunderna
upplever Björn Lundén Informations
programsupport. Hela 93 % är nöjda
med programsupporten och menar att
den uppfyller förväntningarna. Andelen
”ambassadörer”, dvs kunder som är positiva till att rekommendera BL för andra,
uppgår till 92 %. Fantastiska siffror som
gör oss glada naturligtvis – men det var
inte självförhärligande som var syftet
med undersökningen, utan en förhoppning att kunna se var det finns förbättringspotential. Och det visade sig finnas
ett par tre saker som inte lever upp till
kundernas förväntningar, bland annat
öppettiderna i telefonsupporten och
nyttan av den integrerade program
manualen. Dessa frågor, och några andra
som framkom i undersökningen, har vi
därför tagit tag i och börjat åtgärda.
Något vi hoppas kommer våra programkunder till del redan i vår.

Lyssna och lär med
#drivaegetpodden
Du har väl inte missat att vi gör en pod om
och för dig som driver företag? Podden leds
av Ulf Bokelund Svensson, Maya Sundlöf och
Thomas Norrman, som alla jobbar d
 agligen
med frågor som rör företagande och är
experter på området. Det händer också att
de bjuder in intressanta gäster, främst entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter. Finns där poddar finns!

BL arena
– ny, fullstor fotbollshall
i Ljusdal
På BL satsar vi på det lokala och när vi fick frågan
om vi ville sätta vårt namn på den nya fotbollshallen i Ljusdal tvekade vi inte. BL Arena färdigställdes våren 2016 och fyller redan en viktig
funktion för ungdoms- och breddidrotten i Hälsingland, inte bara för fotbollen. Den lockar även
allsvenska klubbar som vill köra träningsläger
och spela träningsmatcher under bra förhållanden. Hallen drivs av de sju lokala fotbolls
klubbarna och under det mildare halvåret upplåts den även till andra idrotter och aktiviteter.
Värdet av en fullstor inomhusplan sammanfattas bäst av sexårige Dennis från Färila IF som
konstaterar att hallen innebär ”att jag kommer
bli en bättre fotbollsspelare än pappa och farfar
var”. Det återstår att se, men i vilket fall som helst
får nu Dennis och alla andra barn och ungdomar
i trakten fantastiska förutsättningar att ha kul
med sin fotboll året runt.

Flicklandskamp i BL Arena

BL:s vd Ulf Bokelund Svensson (i mitten) vid
invigningen av BL Arena

260 kr/mån mer
i pension 2017
För 2017 höjs den genomsnittliga pensionen med cirka
260 kronor per månad.
De som får störst höjning av
den totala pensionen är
pensionärer med medelhög
eller hög inkomstpension. g

Byggbranschen – ett år med
personalliggare
Systemet med elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i
kraft 1 januari 2016. Då tiden var knapp för att göra de anpassningar som
krävdes, tog Skatteverket fram till 30 juni 2016 inte ut några avgifter vid
sina kontrollbesök. Från och med 1 juli 2016 blev det däremot skarpt läge,
trots detta tog Skatteverket hänsyn till att lagstiftningen var ny.
Kontrollbesök
Under det andra halvåret av 2016 påförde
Skatteverket kontrollavgifter vid ungefär vart
tionde besök och de sammanlagda sanktions
avgifterna uppgick till 7,3 miljoner kronor.
Antalet besök under hela året var 12 094 och
syftet var att se om lagen om personalliggare
följdes. Under 2017 väntas dock hårdare tag.

En förhållandevis låg summa
Enligt Skatteverket var det en förhållandevis låg
summa eftersom de inte påförde kontrollavgifter vid alla fel som upptäcktes. De vanligaste
felen var att anställda inte registrerats i personalliggaren och att den inte kunde visas när
Skatteverket utförde kontroll. Skatteverket hit-

tade många brister och konstaterar att många
byggarbetsplatser slarvat med personalliggare
under första året.

Hårdare tag
Under 2017 åker silkesvantarna av och den som
får ett återbesök och inte har åtgärdat sina fel
kommer att få en sanktionsavgift. Skatteverket
meddelar också att de kommer lägga mer tid på
att hitta de byggarbetsplatser som omfattas av
lagen men som inte har anmält bygget till
Skatteverket. Överlag kommer kontrollerna att
skärpas under 2017, ett år efter att den nya lagen
trätt i kraft. För den som inte har fungerande
rutiner kring sin personalliggare är det alltså hög
tid att se över sina rutiner.

Forbes:

Sverige bästa landet
i världen för företagande 2017
Den amerikanska affärstidningen Forbes
presenterar årligen en lista där man rankar
världens länder efter deras företagsklimat,
dvs hur bra de är att driva företag i. På listan
”The best countries for business for 2017”
placerar sig Sverige för första gången i topp.
För tio år sedan låg Sverige på 17:e plats
men sedan dess har man enligt Forbes
”genomgått en omställning byggd på avregleringar samt en stram budgetkontroll
tillsammans med nedskärningar i välfärds

systemet”. Nedskärningarna i välfärden har
möjliggjort för skattesänkningar, vilket är en
viktig parameter i Forbes bedömning. Man
pekar även på att Sverige ligger långt framme
inom tekniska innovationer och att starka
varumärken som Volvo, Electrolux, Ericsson,
IKEA och H&M har sitt ursprung i landet.
Andra förklaringsgrunder är Sveriges många
frihandelsavtal och att vi står utanför eurosamarbetet.

Skattetillägg – högre
avskräckande effekt
Regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet om
att tillsätta en utredning för
att förstärka skattetilläggets
avskräckande effekt och för
att göra sanktionssystemet
mer legitimt och rättvist. Rent
praktiskt handlar det alltså
om att se över reglerna för
när och hur skattetillägg ska
beräknas.
Uppdraget ska redovisas
senast 30 november 2017. g

Fler slipper revision
& sänkt aktiekapital?
Civilutskottet vill att riks
dagen uppmanar regeringen
att göra följande:
• Återkomma till riksdagen
med ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i
privata aktiebolag sänks till
25 000 kr.
• Ta initiativ till att överväga
om fler företag kan undantas
från revisionsplikten.
• Verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga
för ett aktiebolags ägare att
bestämma könsfördelningen i
styrelsen.
• Inom EU verka för nationellt självbestämmande i
fråga om könsfördelningen
i svenska börsbolags styrelser.
Om riksdagen väljer att
skicka denna uppmaning till
regeringen, så är det inte alls
säkert att regeringen väljer
att följa uppmaningen.
Noterbart är också att det
fanns fyra reservationer, från
S, MP och V, där man inte ville
skicka denna uppmaning till
regeringen. g
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Varför ska jag
digitalisera mitt företag?
Det råder en mycket stark digitaliseringstrend i hela västvärlden. Vissa aktörer
var tidigt ute och har redan nått långt,
exempelvis e-handeln, bankerna, spelbolagen och Skatteverket. Men i de ﬂesta
svenska småföretag är pappersarbete
och manuella rutiner fortfarande ett
betydande inslag, både när det gäller
hanteringen mot kund och den interna
administrationen. Från politikers och
myndigheters sida finns en stark önskan
om en ökad digitalisering i alla delar av
samhället – även näringslivet – och vi ska
i denna artikel titta på vilka motiven är för
dig som småföretagare att satsa på ökad
digitalisering i din verksamhet.

DET DIGITALISERADE FÖRETAGET

DET ANALOGA FÖRETAGET

ETT HELT FÖRETAG ATT DRIVA
FÖRETAG…

Vi kan börja med att konstatera att det är
ett helt företag att driva företag, även för
dig som har en mindre firma utan några
anställda. Du ska ha en ordnad bokföring,
betala fakturor, skicka fakturor och hantera påminnelser, redovisa moms, upprätta körjournal och mycket annat.
Har du dessutom anställda tillkommer
ett antal uppgifter som att beräkna lön
och semester mm, betala ut lön, skapa
lönebesked och kontrolluppgifter, lämna
arbetsgivardeklarationer, mm.
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Som småföretagare är det inte alls säkert
att du är särskilt road av den här delen av
företagandet. Du lägger därför inte någon
större möda på detta utan nöjer dig med
att spara faktureringsunderlag, kvitton,
fakturor, noteringar om körsträckor osv i
en mapp eller liknande som du överlämnar till din make eller redovisningsbyrå
varje månad, i bästa fall. Redan här uppstår en fördröjning. I nästa steg ska den
som hjälper dig reda ut affärshändelserna,
vilket normalt medför att denne måste
kontakta dig för att räta ut frågetecken av
olika slag. Ytterligare en fördröjning med
andra ord. Med någon eller några månaders
eftersläpning får du sedan ut ekonomirapporter som visar hur ditt företag går,
eller – egentligen – hur företaget gick för
en tid sedan. Då kan det redan vara för
sent.

Inte heller den ”digitale” företagaren
hyser nödvändigtvis någon större kärlek
till administrativa rutiner. Men i det digitala företaget behöver detta faktum, till
skillnad från det analoga företaget, inte få
några negativa konsekvenser.
Den stora skillnaden består i att man
i det digitala företaget transformerar de
analoga underlagen till digitala (t ex
skannar en pappersfaktura) eller gör
materialet digitalt direkt (t ex genom att
föra körjournal direkt i en app). I samma
stund som underlaget finns digitalt kan
det också delas (t ex med en bokföringsbyrå eller ett ekonomisystem). Det innebär ett helt annat flöde än i det analoga
företaget där saker har en tendens att
samlas på hög.
Att jobba digitaliserat innebär en ökad
mobilitet, dvs att man kan jobba i princip
var som helst. I dag anpassas allt fler
funktioner i de administrativa systemen
för användning på platta eller mobil. Det
betyder att du kan plocka fram telefonen
och skicka fakturan redan när du gjort
klart jobbet ute hos din kund. Och direkt
när du parkerat bilen hemma kan du fylla
i dagens körning i körjournalen. En konsekvens av att digitalisera företaget är alltså att du kan vara klar med jobbet när du
kommer hem – du behöver inte längre
sitta och vända papper på kvällstid.
När vi pratade om det analoga företaget berörde vi fördröjningar i återrapporteringen. Med ett digitalt arbetssätt
behöver det inte bli någon eftersläpning
om du som företagare löpande lägger in
affärshändelserna i systemet. Så snart du
lagt in uppgifterna kommer de in i systemet som då uppdaterar de ekonomiska
rapporterna och prognoserna så att du ser
det aktuella läget.

BL eKurser
– det nya sättet att lära

SÅ, VARFÖR SKA JAG DIGITALISERA
MITT FÖRETAG?
Ja, ett enkelt svar är att utvecklingen på i
princip alla områden går i den riktningen,
och att man på många områden kunnat
effektivisera verksamheten och öka konkurrenskraften tack vare ett digitaliserat
arbetssätt.
När du ska ta ställning till om du ska
göra en digital satsning i ditt företag bör
du självfallet utgå från dina förutsättningar och vad du vill uppnå. Några
generella fördelar kan dock nämnas
(vi har redan varit inne på några):
✓ Smidigare och snabbare flöde, enkelt
att dela och skicka registrerade data
✓ Ökad mobilitet, du kan jobba i princip
var som helst och vara klar med jobbet
när du kommer hem
✓ Större kontroll över företagets ekonomi, vilket innebär bättre beslutsunderlag
✓ Ökad kvalitet genom att du registrerar
direkt i samband med händelsen och
att materialet lagras på ett säkert sätt
✓ Minskad tidsåtgång för administrativt
arbete ger dig mer tid till intäktsskapande arbete

KAN JAG GÖRA DET HÄR PÅ EGEN
HAND?

Det beror på vilka delar av verksamheten
du vill digitalisera. Tänker du dig att
digitalisera alla flöden bör du kontakta en
konsult som kan se över helheten och föreslå hur du går vidare. Vill du fokusera på
vissa delar som fakturaflöden, rese- och
utläggshantering, tidrapporter, ekonomiöversikt osv finns färdiga applikationer
som du på egen hand kan implementera i
din verksamhet.
Vi på Björn Lundén har tagit fram
prisvärda lösningar för dig som vill digitalisera företaget. Du får mer information
på www.blinfo.se/digitalaforetaget eller
genom att mejla dina funderingar till
salj@blinfo.se. g

Våra webbkurser går du när det passar
dig bäst och helt i din egen takt. Du
bestämmer själv om du går kursen via
din dator, smartphone eller surfplatta.
Du sparar dessutom både tid och
pengar eftersom du slipper restid,
resekostnader och logikostnader.
Läs mer och se hela vårt utbud på
www.blinfo.se/ekurser.
Fördelar med eKurser:
3 Välj själv när och var du går kursen
3 Gå kurserna i din egen takt
3 Tids- och kostnadseffektivt

Våra tre populäraste webbkurser:
Bokföring – lär dig bokföra!


26 omdömen (4,3)

Bokslut & årsredovisning
– så gör du bokslut



19 omdömen (4,8)

Lön I – lär dig göra löner!


19 omdömen (4,8)

program • kurser • webbkurser • böcker • nyhetstjänster

Förenkla ditt
företagande!
– besök oss på Centralstationen
i Stockholm 3–7 april
Välkommen att träffa oss från Björn Lundén Information i stora hallen
på Centralstationen i Stockholm. Vi finns på plats varje dag kl 7–19.
På plats kan du naturligtvis handla till förmånliga priser. Du får även
svar på skatte- och avdragsfrågor från våra experter på plats – och tips
och råd om företagande i Driva eget-podden som livesänds från
montern. Har du frågor kontakta salj@blinfo.se, eller ring 0650-54 14 00.
Passa på att se vår nya app Digitala Företaget – för företagare
som älskar intäkter mer än pappersarbete.
Välkommen!
Mars 2017

| 17

FRÅGOR & SVAR
Omsättning under
30 000 = ingen moms?

Kan jag alltid betala
efter 30 dagar?

Stämmer det att man inte behöver lägga
på någon moms på fakturan/kvittot om
man ligger under den nya omsättningsgränsen för moms? Vad händer om man
överskrider gränsen?

Är betalningstiden alltid 30 dagar om
inget annat sägs?

Svar:
Den som startar företag från 1 januari 2017
och som beräknar att ha låg omsättning och
därmed inte momsregistrerar verksamheten
ska inte lägga på moms på kvitton/fakturor.
Detta gäller även den som begär utträde ur
momsregistreringen pga låg omsättning.
Men om omsättningen överstiger 30 000 kr
under året ska moms börja redovisas och
skrivas ut på kvitton/fakturor. Detta görs
dock inte från första kronan utan först från
och med den försäljning som gör att
30 000-kronorsgränsen bryts.
Observera att import och andra förvärv
där köparen är momsskyldig inte omfattas av
befrielsen.

Måste avtalet bevittnas?
Jag ska ingå ett arrendeavtal. Min motpart hävdar att avtalet måste vara bevittnat för att vara giltigt, är det så?
Svar:
Nej, huvudregeln är att parter kan ingå avtal
utan att de måste bevittnas för att vara
giltiga. Från huvudregeln finns endast ett
fåtal undantag, och det gäller:
• testamenten (av förklarliga skäl), som måste
vara bevittnat av två personer (som även
ska intyga att den som upprättar testa
mentet är vid sina sinnens fulla bruk mm)
• erkännande av faderskap, som ska bevitt
nas av två personer
• i samband med att köparen av en fastighet
ska få lagfart måste säljarens namnteck
ning vara bevittnad av två personer.
Även om det inte finns några formella krav på
bevittning, kan det vara bra att någon eller
några bevittnar ett avtal i bevissyfte. Sådana
vittnen kallas bevisvittnen.
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Svar:
Nej, det finns ingen lagstadgad krediträtt för
köparen. Om parterna inte kommit överens i
förväg om när betalningen ska göras är köpa
ren skyldig att betala när säljaren begär det
(dock inte förrän köparen fått varan överläm
nad). Köparen och säljaren kan dock komma
överens om en kredittid, dvs att betalningen
ska göras senare. Så görs ofta på fakturan
eller i köpeavtalet genom att man anger 10,
20 eller 30 dagars betalningstid.
Men, för att säljaren ska ha rätt att ta ut en
påminnelseavgift måste det vara avtalat med
köparen (att bara informera om detta på
fakturan duger inte).

Avslutad enskild firma
Jag har avslutat verksamheten i min
enskilda firma och funderar om jag ska
fylla i någon K-blankett i deklarationen.
Svar:
Vid nedläggning av en enskild firma ska du
inte fylla i någon speciell K-blankett. Den
avslutade verksamheten redovisas som van
ligt i blankett NE. Om det vid nedläggningen
finns ett slutligt underskott får avdrag göras
för underskottet under beskattningsåret efter
det år näringsverksamheten avslutades. Om
man vill får man fördela avdraget upp till tre
år. Avdraget görs i ruta 8.4 på huvudblanket
ten, Inkomstdeklaration 1 (INK1).

Lönebaserad utdelning
i fåmansbolag
Reglerna för utdelning i fåmansbolag
kommer ju ändras till 2018. Är 2017 det
sista året man kan räkna på lönebaserat
utrymme med de gamla reglerna, dvs utifrån 2016 års löner?
Svar:
Ja, om utredningsförslaget antas av riks
dagen nästa år (först är det remissrunda och
därefter kommer en eventuell proposition
från regeringen och därefter ska det finnas
riksdagsmajoritet…) så är det de gamla löne
reglerna som gäller för 2016 års löner och de
nya för 2017 års löner.

Digitala kvitton
Våra anställda gör ibland utlägg för
företagets räkning och fotar då kvittot
och registrerar det i en mobilapp som
är kopplad till vårt redovisningssystem.
Behöver vi arkivera pappersoriginalet
eller räcker det att arkivera kvittot
elektroniskt?
Svar:
Om den anställde agerat för arbetsgivarens
räkning torde kvittot anses mottaget i
pappersform (trots att det levererats digitalt
av den anställde). I så fall måste pappers
originalet sparas.
Även när det gäller rätten att lyfta moms
bör den anställde anses ha agerat i arbets
givarens ställe. Det är i så fall den handling
den anställde tar emot som ger rätt att
lyfta moms. Det digitala underlaget torde
alltså inte heller räcka för momslyft.

Milersättning för elbil
Kan en anställd som har en elbil som förmånsbil få 9,50 kr i milersättning för
tjänstekörning? Vad händer om elbilen
laddas på arbetsplatsen, dvs om arbets
givaren betalar en del av elen?
Svar:
Ja, det går bra att betala 9,50 kr per mil för
tjänstekörningen med elbilen under förutsätt
ning att den anställde själv står för kostna
derna för laddning av bilen.
Om den anställde laddar bilen med el som
betalas av arbetsgivaren är detta en skatte
pliktig förmån till den del av elen som avser
privat körning. Förmånen ska värderas till
uppskattad åtgång av el per mil multiplicerat
med priset per kilowattimme. När det gäller en
förmånsbil ska värdet därefter multipliceras
med 1,2 (denna uppräkning görs inte om det
gäller en privat bil).
Observera att arbetsgivaren bara kan betala
ut skattefri milersättning om den anställde står
för samtliga kostnader för drivmedlet själv. Får
den anställde ladda bilen gratis hos arbetsgiv
aren kan någon skattefri milersättning alltså
inte betalas ut även om den anställde själv
skulle stå för kostnaden för laddning hemma.

Bästsäljare i ny upplaga 2017!

POPULÄRA
BOKSLUTSHANDBOKEN
MED NYA
K2-REGLERNA

BOKFÖRINGSBIBELN MED NYA
K2-REGLERNA
OCH BAS 2017!

INNEHÅLLER
DE NYA
REPRESENTATIONSREGLERNA
FRÅN 2017

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för
dig som sköter bokföringen i ett företag. Boken
innehåller hundratals konteringsmallar som visar hur du bokför olika affärstransaktioner.
Boken bygger på BAS-kontoplanen och är
uppdaterad med nya bokföringsregler och de
senaste skattereglerna.
Ett mycket utförligt register gör att du alltid
hittar det du letar efter. Boken är ett perfekt
uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring.

REPRESENTATION är en praktiskt inriktad
skattehandbok för företag och anställda. Boken
handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation.
Att representationsfrågorna ställer till problem
ute på företagen märker vi i kontakten med företagen och deras rådgivare. Vad är avdragsgillt
och vad är inte avdragsgillt? Vilka beloppsgränser gäller? Kan man i vissa fall drabbas av förmånsbeskattning? Vilka regler gäller för gåvor av
olika slag? Hur fungerar momsreglerna?

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

e-bok: 336:- + moms

396:- + moms
e-bok: 336:- + moms

e-bok: 436:- + moms

396:- + moms

g

21 uppl, mars 17, 474 sid

g
g

UPPDATERAD
HANDBOK FÖR
ARBETSGIVARE
SOM VILL HA FULL
KOLL!

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och
uppsägning är några av de saker boken tar upp.
Du kan använda boken dels som ett praktiskt
stöd i det dagliga arbetet, dels som ett uppslagsverk när du behöver fördjupa dig i något ämne.
I boken finns även exempel på hur du utformar
anställningsavtal, uppsägningsbesked, tidrapporter
och tjänstgöringsbetyg

496:- + moms

e-bok: 436:- + moms
g

20 uppl, jan 17, 380 sid

496:- + moms

8 uppl, mars 17, 272 sid

KOMPLETT
HANDBOK FÖR
DIG SOM GÖR
LÖNER 2017!

6 uppl, april 17, 400 sid

FÖR AKTIEBOLAGSÄGARE
SOM INTE HAR
NÅGON REVISOR
ATT FRÅGA

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

EGET AKTIEBOLAG är en bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med enklast
möjliga administration. Du lär dig hur ett litet
aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att
tänka på när det gäller både juridiken och beskattningen. Du får många avdrags- och skatteplaneringstips.
Som litet aktiebolag omfattas du av de så kallade
fåmansreglerna.
I boken läser du om hur dessa fungerar, bland
annat när det gäller inkomstuppdelning inom
familjen.

e-bok: 436:- + moms

e-bok: 336:- + moms

496:- + moms

g

11 uppl, jan 17, 381 sid

396:- + moms

g

5 uppl, jan 17, 207 sid

Du kan läsa mer och beställa böckerna på www.blinfo.se eller kontakta oss på telefon 0650-54 14 00
Mars 2017
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Basbelopp
Prisbasbelopp (pbb)
Förhöjt pbb
Inkomstbasbelopp

Kom-ihåg-datum

2016

2017

44 300 kr
45 200 kr
59 300 kr

44 800 kr
45 700 kr
61 500 kr

Februari
13

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för januari
(mindre företag)
Momsdeklaration för oktober–december (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för december (mindre företag med månadsmoms)

Statslåneräntan
151231
160430
160630

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

1,00%
0,68%
0,34%

160831
161130
161231

Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)

– 0,05%
0,27%
0,36%

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än
30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare, och juridiska personer
med bokslut 2016-09-30, 2016-10-31, 2016-11-30 och 2016-12-31)

Referensränta
2016-07-01–2016-12-31
2017-01-01–2017-06-30

Socialavgifter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter1, 2

1

– 0,5%
– 0,5%

20

Periodisk sammanställning för januari – pappersblankett

2016

2017

31,42%
28,97%

31,42%
28,97%

27

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt moms
deklaration för januari (större företag)

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifterna
16,36%. Regional nedsättning ges i vissa kommuner med
y tterligare 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.

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

2016

2017

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2016-12-31)
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för januari – elektronisk
28

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-07-31)

Mars
1

Inkomstdeklaration (bokslut 2016-07-31 och 2016-08-31) – pappersblankett
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari
(mindre företag)

90 kr

*

60 kr

*

Momsdeklaration för januari (mindre företag med månadsmoms)

60 kr

*

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel
(bokslut 2016-07-31 och 2016-08-31) – pappersblankett

180 kr
180 kr

180 kr
180 kr

Belopp exklusive moms.
*Avdragsrätten för representationsmåltider är slopad fr o m
beskattningsår som påbörjas 1 januari 2017 och senare.
Förfriskningar och enklare förtäring är dock avdragsgill.
Moms på representationsmåltider eller liknande förtäring får
lyftas på utgifter upp till 300 kr (exkl moms).

Bilersättning 2016 och 2017
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Snabbfakta 2017

13

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2015-09-30, 2015-10-31,
2015-11-30 och 2015-12-31)
20

Periodisk sammanställning för februari – pappersblankett

27

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt moms
deklaration för februari (större företag)

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

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2017-01-31)
Inbetalning av moms (större företag)

Kostförmån
Frukost
Lunch eller middag
Helt fri kost

2016
44 kr
88 kr
220 kr

2017
45 kr
90 kr
225 kr

Periodisk sammanställning för februari – elektronisk
31

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-08-31)

Traktamente 2016 och 2017
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

Få p
latse

r kva
r!

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:(4892)

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

Kroatien, Podstrana

