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Björn Lundén himself

Vad är egentligen saklig grund 
för uppsägning?

Så ska du arkivera digitalt material
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Ulf Bokelund Svensson 
VD i Björn Lundén Information

På spaning efter den framtid 
som kanske kan skönjas

Snart var det 2018, valår. Redan val igen?! Ja, det känns 
onekligen som att det senaste valet ägde rum bara nyligen. 
Det har ju varit en enda lång turbulent period sedan förra 
valet och liksom aldrig blivit någon stadga 
och stabilitet i regeringsfrågan och i den förda 
politiken. På grund av situationen med minori
tetsregering, sidsteppat vågmästarparti, DÖ 
och obstinat opposition, flyktingkris, upp
görelser och splittring, misstroendeförklaringar 
och hot, skandaler och förtroende kriser.
 Sittande regering får inte alls igenom all 
den politik man synes ha velat genomföra. 
Tack och lov kanske en vän av företagande 
och skatteförnuft skulle säga. Höjda skatter på 
arbete i allmänhet och på företagande i synnerhet är knap
past vad Sverige behöver utan tvärtom bättre villkor för 
främst småföretagandet och bättre incitament att driva eget, 
vilja anställa och kunna växa. Vi behöver inte ha världens 
högsta skatter, vi skulle må bättre av att ligga i nivå med vår 
närmaste omvärld.
 Som företagare är dock fasta och stabila spelregler det 
allra viktigaste. Gärna lägre skattetryck och mer incitament, 
men framför allt vill man veta vad som kommer att gälla de 
närmaste åren. Ingen mår bra av ständig osäkerhet med risk 
för plötsliga och kraftiga förändringar (läs försämringar) och 
sämst mår företagandet av detta. För vem vågar satsa på sitt 
företag om förutsättningarna över en natt kan se diametralt 
annorlunda ut? 

 Positiva signaler finns. Införandet av gynnsamma regler 
för personaloptioner (trots lite onödiga begränsningar i 
regelverket), utökat skydd vid sjukdom för nyföretagare 

(treårigt uppbyggnadsskede) och sänkta 
socialavgifter är några ljuspunkter. Att ”hotet” 
om försämrade 3:12regler avvärjdes genom 
ett småsmutsigt politiskt spel kanske också ska 
räknas hit. Men på kuppen blev det heller 
inget av med de förbättringar som förslaget 
innehöll. Och ”risken” är förstås att förslaget 
återkommer i samma eller lätt förändrad 
skepnad redan om något år.

Nej, hoppet står till att valet 2018 ger en 
mycket mer stabil regeringsgrund. Så att alla, 

inte minst företagen, får tydliga signaler och långsiktighet 
i politiken kring före tagandet. Oavsett vilka partier som 
bildar den nya regeringen efter valet och oavsett vad som 
hänt under den här mandatperioden. Låt oss drömma om 
politiker som hellre vill enas och dra åt samma håll, låt oss 
hoppas på sans och förnuft, låt oss se några laterala förslag 
som främjar före tagandet. Varför inte helt slopade 3:12regler? 
Varför inte en enhetlig momssats? Varför inte rejäla regel
förenklingar för småföretag?

"Som företagare är dock 
fasta och stabila spelregler 
det allra viktigaste. Gärna 
lägre skattetryck och mer 
incitament, men framför 
allt vill man veta vad som 
kommer att gälla de 
närmaste åren."
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Ännu mera sänkt skatt för pensionärer
Som vi tidigare har rapporterat om, så föreslår regeringen sänkt 
skatt för pensionärer i årets budgetpropp. I våras meddelade man 
att skatten skulle sänkas med upp till 2 500 kr/år och att pensioner 
upp till 14 000 kr/månad skulle beskattas på samma nivå som 
arbetsinkomster. 
 Idag meddelar regeringen att man kommer att föreslå betydligt 
kraftigare skattesänkningar för pensionärer – skatten ska sänkas 
med upp till 5 000 kr/år och berör 75% av alla personer över 65 år. 
2018 kommer pensioner upp till 17 000 kr/månad (ca 410 kr lägre 
skatt/månad) att beskattas lika högt som arbetsinkomster – 2017 går 
den gränsen vid 10 000 kr/månad. På pensioner upp till 35 000 kr/
månad sänks skatten enligt förslaget. Tanken är att "skatte klyftan" 
mellan pensioner och arbetsinkomster ska vara helt borta år 2020.
 Reformen beräknas kosta ca 4,42 miljarder kr 2018 och är den 
mest kostsamma reformen i årets budgetproposition. g

Avdrag för fackföreningsavgiften
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att fackförenings-
avgiften ska bli avdragsgill (igen). Förslaget innebär att en fack-
föreningsmedlem får en skattereduktion med 25% av den sam-
manlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att 
avgiften uppgår till minst 400 kr/år. 3 miljoner löntagare berörs av 
detta, och kostnaden blir ca 2,7 miljarder kronor. 
Avdragsrätten för fackföreningsavgiften slopades av Allians-
regeringen för ca 10 år sedan. g

Nytt utseende på id-kort
Skatteverket vill uppmärksamma handlare och 
andra som behöver identifiera kunder på att 
det från och med september kommer att utfär-
das nya typer av id-kort. Korten har fått ett nytt 
 utseende och kommer att innehålla nya säkerhetsdetaljer. 
 Antalet utfärdade id-kort har ökat de senaste åren och förra året 
utfärdade Skatteverket ca 160 000 id-kort på 27 olika id-korts-
expeditioner. g

Regeringen backar om 3:12-regler & statlig skatt
Regeringen har meddelat att de inte lägger förslagen om ändrade 
3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig 
skatt), i årets budgetproposition. Man säger sig ta politiskt ansvar 
genom detta, då oppositionens utlovade misstroendeförklaringar 
skulle skapa ett politiskt kaos, enligt regeringen. Miljön, däremot, 
kan inte vänta enligt regeringen, varför man lägger ett förslag om 
införande av en flygskatt. Dock ett omarbetat förslag som kompen-
serar glest befolkade områden, vilket ska vara i linje med de signaler 
som kommit från de borgerliga partierna. g

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

Eget kapital 
– företagets nettoförmögenhet

Det egna kapitalet består av det kapital 
som ägarna skjutit till (som insatskapital 
vid starten och som kapitaltillskott under 
driften) och de vinstmedel som ägarna 
beslutat att låta vara kvar i verksamheten.

Tänk på att…
… i en balansräkning redovisas ett 
positivt eget kapital oftast med ett 
minustecken framför. Den ovane läsa-
ren undrar då oroligt hur det egent-
ligen är ställt med finanserna i det 
aktuella företaget. Det hela förklaras 
av att vinster och kapitaltillskott redo-
visas i kredit (på minussidan) i det 
egna kapitalet. Minustecken före del-
posterna i eget kapital är alltså bara 
positivt, eftersom det förklaras av 
 vinster och god finansieringsvilja från 
ägarna.
 I årsredovisningar redovisas dock 
ett positivt eget kapital utan minus-
tecken.

POSITIVT EGET K APITAL
I ett välmående företag är det egna kapi
talet positivt (trots att det alltså i vissa 
 balansrapporter redovisas med minus
tecken enligt ovan).

NEGATIVT EGET K APITAL
Men det egna kapitalet kan också vara 
negativt. Då överstiger skulderna till
gångarnas värde. Kapitalbrist beror oftast 
på att företaget gått med förlust, men kan 
också bero på stora ägaruttag.

NETTOFÖRMÖGENHETEN ÄR DET 
VÄSENTLIGA
Det egna kapitalet avgör överlevnads
förmågan i ett företag. Det är viktigt att 
företaget har ett tillräckligt stort eget 
 kapital om sämre tider skulle komma. 
Det är alltså viktigt att företaget ser till 
att förstärka det egna kapitalet under 
 vinstår. Detta är elementära resonemang 
för en god ekonomi, byggda på den gamla 
sanningen ”den som spar, han har”.

 Genom att återinvestera vinster i före
taget förstärks det egna kapitalet. På så 
sätt ökar företaget sin självfinansiering, 
dvs beroendet av kreditgivare minskar, 
samtidigt som räntekostnaderna också 
minskar.

SAKER SOM PÅVERKAR DET 
EGNA KAPITALET
AKTIEBOLAG
• årets vinst höjer företagets egna kapital

om ägarna låter vinstmedlen finnas
kvar i företaget

• årets förlust minskar företagets egna
kapital

• tillskott från ägarna höjer företagets
egna kapital

• utdelning till ägarna minskar före
tagets egna kapital.

ENSKILD FIRMA OCH 
HANDELSBOLAG
I enskilda firmor ser det egna kapitalet 
annorlunda ut, än i aktiebolagen. Det 
finns inget aktiekapital, ingen reservfond 
och ingen uppdelning mellan bundet 
 eller fritt kapital.
Det egna kapitalet i en enskild firma 
 består istället av delposterna:
• eget kapital vid årets början
• summan av verksamhetens ackumu

lerade resultat
• summan av tidigare års insättningar

och uttag
• årets egna uttag (varuuttag, skatter,

kontantuttag)
• årets egna insättningar (pengar, maski

ner, utrustning mm)
• årets resultat (årets vinst ökar det egna

kapitalet medan årets förlust minskar
det egna kapitalet)

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av 
företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är 
matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna 
 kapitalet är företagets nettoförmögenhet.
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Populäraste webbkurserna just nu

Bokföring – lär dig sköta företagets 
bokföring
 34 omdömen (4,4)

Lön I – för dig som vill göra löner 
för dina anställda
 5 omdömen (4,8)

I den här webbkursen lär du dig att 
bokföra köp, försäljningar och andra 
affärshändelser i ditt företag. Vi går också 
igenom de olika rapporter du kan ta ut 
från bokför ingen.

Pris: 2 890:- moms tillkommer

I denna webbkurs lär du dig de viktigaste 
momenten i ett företags löneadminis-
tration, bland annat att hantera skatte-
avdrag, socialavgifter, tjänsteresor och 
olika förmåner.

Pris: 2 490:- moms tillkommer

Bokslut & årsredovisning 
– så gör du bokslut i ditt aktiebolag
 24 omdömen (4,9)

Förenklat årsbokslut i enskild 
fi rma (K1) – hjälp hela vägen

 1 omdöme (5,0)

Grundläggande webbkurs där du lär dig 
hur bokslut och årsredovisning upprättas 
i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar 
praktiskt med ett övningsföretag som vi 
följer från start till mål i bokslutsarbetet.

Pris: 2 890:- moms tillkommer

Webbkurs där du lär dig göra ett förenklat 
årsbokslut i en enskild firma. Vi går utför-
ligt igenom hela flödet från avstämning 
av årets bokföring till upprättandet av 
själva bokslutet.

Pris: 990:- moms tillkommer:

 Handelsbolagets egna kapital ser lika
dant ut, med den skillnaden att kapital
posterna redovisas på individnivå, dvs 
uppdelat på varje delägare. Varje ägare 
måste här  kunna följa sina egna insätt
ningar och  uttag ur verksamheten.

Observera att…
… enskilda firmor och handelsbolag 
kan fortsätta med sin verksamhet trots 
stora kapitalbrister, åtminstone teo re-
tiskt. Det finns inga skyldigheter för 
ägarna att avveckla en förlustbring-
ande verksamhet, på samma sätt som 
det gör för aktiebolag. Det är dock 
sannolikt mycket få näringsidkare som 
kan eller vill fortsätta driva en stadigt 
förlustbringande verksamhet, så det 
hela brukar reglera sig helt naturligt.

BUNDET OCH FRITT EGET K APITAL
I aktiebolag skiljer man mellan bundet 
och fritt eget kapital. Bundet kapital är 
den del av det egna kapitalet som inte får 
användas för vinstutdelning. Till bundet 
kapital räknas t ex aktiekapital, reserv
fond och uppskrivningsfond.
 Fritt eget kapital omfattar summan av 
balanserade resultat (dvs inrullade resul
tat från tidigare år), vinst eller förlust för 
det senaste räkenskapsåret och kapital
tillskott från ägarna. Om det totala fria 
egna kapitalet blir negativt, används 
 benämningen ansamlad förlust.

LÄSA MER?
I vår bok Företagets ekonomi kan du lära 
dig mer om eget kapital och andra ekono
miska begrepp och nyckeltal som hjälper 
dig att bättre förstå det här med företags
ekonomi. g

Texten är ett utdrag ur vår handbok 
Företagets ekonomi.

396:- + moms

e-bok: 199:- + moms

g  april 2017, uppl 6, 173 sid

Webbkurs 
– det fl exibla sättet att lära sig nya saker

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 samt 
kostnader för resa och logi. 

3 fördelar med att gå webbkurs:

  Välj själv när och var du går kursen
  Gå kurserna i din egen takt
  Tids- och kostnadseffektivt

Läs mer och se hela vårt utbud på: www.blinfo.se/ekurser

http://www.blinfo.se/ekurser
http://www.blinfo.se/ekurser
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Surrealistisk dialog
Så här inleder jag mina samtal i fråge
service:

– Frågeservice … Björn Lundén.
Förra veckan utspann sig följande ord

växling med en tacksam kund i slutet av 
ett samtal:

– Tack för bra svar på mina frågor.
Jag har antecknat allt. Vem är det jag har 
pratat med?

– Björn Lundén.
– Jo, jag förstår att du jobbar i fråge

service på Björn Lundén. Men vad heter 
du?

– Björn Lundén … jag heter Björn
 Lundén.
 (Tystnad.)

– Jahaaaaa. Heter du också Björn
 Lundén? Är du hans son?

– Vems son?
– Björn Lundéns.
(Tror han att far och son skulle ha

samma namn, ungefär som i kunga
familjer, den andre, tredje osv)

– Du menar att jag skulle vara min
egen son? Nej, jag är Björn Lundén … 
himself.

– Jaha, då förstår jag. Jag trodde han
var död.

– Nej, jag lever fortfarande.
– Jo, jag förstår det. Hej då och tack.
Mina arbetskamrater i rummet skrat

tade gott.

Säljer mina aktier
Jag har under lång tid i företaget, ända 
sedan jag anställde min kronprins Ulf, 
arbetat på att avskaffa mig själv, först som 
VD, sedan som majoritetsägare och nu är 

jag i färd med att sälja mina aktier i 
Björn Lundén Information AB. Vi har 
haft några externa intressenter, som har 
varit beredda att betala bra för mina 
 aktier, men min högsta önskan är att 
 BLandan ska få finnas kvar, och därför 
blir det en intern affär till ett lägre pris. 
Ulf har förvärvat en del av aktierna och 
några medarbetare ska köpa resten.
 Men jag ska fortsätta att jobba i alla fall. 
Mina vänner i  Colombia kan inte fatta att 
jag vill göra det; jag har en överenskom
melse med Ulf om att jag får lön  oavsett 
hur mycket  eller lite jag arbetar, så varför 
arbeta om du inte behöver, undrar de. 
Jag antar att det är för att jag trivs så bra 
med arbetskamraterna och arbets
uppgifterna. Jag är lyckligt lottad så här 
vid 73 års ålder.

Fantastisk resa
Jag kan se tillbaka på en fantastisk resa 
i BL, som jag startade med två tomma 
händer för trettioett år sedan. Jag härmade 
 Roger Akelius, en känd skatteguru på 
den tiden, genom att skriva böcker om 
svåra saker på ett enkelt sätt. Den första 
boken hette Ekonomi för slöjdare. Nu har 
jag skrivit mer än femtio böcker; senast 
gjorde jag en ny upplaga av boken 
 Stiftelser. I början arbetade jag ensam, 
och hade någon då sagt att BL skulle 
komma att ha femtio anställda, skulle jag 
ha slagit mig på knäna och gapskrattat. 
Och nu är vi över hundra medarbetare.

SIM-metoden
Det är klart att SIMmetoden, min ska
pelse för ett bättre arbetsliv, har för

ändrats under årens lopp, men huvud
dragen är kvar, till min stora glädje. 
Vi har fortfarande en platt organisation 
utan en massa chefer. Vi sätter lönerna på 
varandra. Vi har ingen styrelse som tar 
besluten, utan dessa tas av personalmötet 
som vi har varje onsdag kl 8.30–9.30. 
Där har varje medarbetare en röst. Vi har 
fortfarande systemet med vinstdelning. 
Vi som jobbar i Näsviken äter lunch till
sammans i matsalen och förmiddagsfikat 
är överdådigt. Vi har fortfarande flexibel 
flextid. Vi har fortfarande huvudkonto
ren i Näsviken och Ljusdal, och inte i 
Stockholm eller Frankfurt. Men vi har 
ett dotterbolag i Gdańsk i Polen och ett 
annat i Chandigarh i Indien.
 Jag är säker på att den goda stämning 
vi har i företaget sipprar ut till kunderna, 
så att vi inte behöver skicka folk på löjliga 
kurser om kundbemötande. Inte heller 
behöver vi ha en dresscode, och det är 
mer än en besökare som har höjt på ögon
brynen vid åsynen av VDUlf barfota på 
kontoret.

Det elektriska
Jag blir nostalgisk när jag tänker på hur 
mycket som har hänt under de drygt 
 trettio åren som jag har varit helägare och 
sedermera delägare i BL. I början var det 
bara böcker. Sen kom internet som en 
tornado, som svepte med sig allt i sin väg. 
Vårt första bokföringsprogram i DOS var 
hur töntigt som helst, men fungerade. 
Sen Windows och nu är allt i molnet. 
Nästan allt är elektriskt och börjar på e. 
Som tur är blir jag förskonad från att be
höva lära mig allt. Jag skäms över att inte 

Björn Lundén 
himself
Ingen lever för evigt och som ett ytterligare led i min avveckling av 
mig själv säljer jag nu mina aktier i Björn Lundén Information AB. 
Det känns som ett bra steg. Men jag kommer att jobba vidare med 
frågeservice, bokskrivning, kurser och studiebesök. Jag tjatar ofta 
om att alla ska ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder, och 
jag lever som jag lär, så nu har jag tagit ut den i tolv år hittills. Det blir 
mycket pengar sammanlagt, och varje år höjs min pension rejält för 
att jag fortfarande har pensionsgrundande inkomst.
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kunna koppla samtal vidare i vårt telefon
system, utan jag får be kunderna lägga på 
(eller vad man nu gör nuförtiden) och 
ringa växeln igen.

Colombia
Min tid delar jag numera mellan Näsviken 
och Medellín, i Colombia. Där har jag en 
lägenhet och där trivs jag som fisken 
i vattnet. Jag inser att det är en myt att 
man inte kan lära sig ett nytt språk när 
man är gammal. Jag är verkligen ingen 
expert på spanska, men jag klarar mig bra 
och det blir övning hela dagarna. Och 
det blir mycket spanska på kvällarna när 
jag tar på mig min kritstrecksrandiga 
gangsterkostym (köpt på nunnornas basar 
i Envigado) och blankputsade svarta bro
gueskor (googla på det om du inte vet vad 
det är) och går ut på gatorna och säljer 
min roman Padre ausente (Fader saknad) 
till gästerna på uteserveringarna. Öl och 
aguardiente (det lokala brännvinet) blir 
jag ofta bjuden på, för gästerna vill gärna 
prata med den skäggiga svensken som 
 säljer litteratur istället för cigaretter, pirat
kopierade videofilmer eller godis, som de 
andra gatuförsäljarna har i sina väskor.
 Den viktigaste erfarenheten jag har 
fått i Colombia är insikten om hur det 
känns att vara invandrare. När jag kom 
första gången för tre år sedan kunde jag 
ingen spanska. Jag förstod inte hur man 
betalade på pendeltåget. Begrep inte hur 
jag skulle göra för att ställa bankgaranti 
för hyreslägenheten. Fattade inte hur 
man beställer en gastub till köket. Sop
hämtningen var ett mysterium. För att 
inte tala om mobilabonnemanget, som är 
ännu mer komplicerat än i Sverige.
 Medellín kallas den eviga vårens stad, 
och har du vägarna förbi, så hör av dig, så 
bjuder jag på middag på någon av de 
tre hundra restaurangerna inom femton 
minuters gångväg från min lägenhet. 
En helkväll med Björn Lundén 
– himself. g

Björn Lundén
Grundare av Björn Lundén Information

Ny webbtjänst!

Digitala Årsredovisningen
– den enkla, trygga och prisvärda sättet
att göra  årsredovisningen själv

Digitala Årsredovisningen är ett enkelt, tryggt och prisvärt sätt för ett aktiebolag 
att göra sin årsredovisning. Programmet följer regel verket till punkt och pricka och 
ser till att din årsredovisning blir korrekt. Du behöver bara ladda upp din bokföring 
och följa den smarta guiden så har du – på kortast tänkbara tid – din årsredovis-
ning klar för inlämning till Bolagsverket.
 Digitala Årsredovisningen är gratis att använda fram till utskrift av årsredovis-
ningen, så du kan testa programmet i lugn och ro utan kostnad. Du behöver alltså 
inte betala förrän du är färdig och väljer att skriva ut din årsredovisning.  

Digitala Årsredovisningen är utveck-
lat av oss på Björn Lundén Information 
och bygger på vår långa och gedigna 
erfarenhet av boksluts- och årsredovis-
ningsarbete. 

Fem fördelar med Digitala Årsredovisningen:
� Det mesta skapas automatiskt från din bokföring.

� Smarta guider minimerar ditt arbete och ser till att din årsredo
visning blir rätt.

� Gratis att använda ända fram till utskrift.

� Du sparar tusentals kronor.

� Du kan tryggt luta dig mot vår 30-åriga erfarenhet av bokslut 
och årsredovisningar.

Kom igång med din årsredovisning direkt på: 
www.digitalaarsredovisningen.se

890:-890:-890:-890:-890:-890:-
/årsredovisning/årsredovisning/årsredovisning/årsredovisning/årsredovisning/årsredovisning

Vilka kan använda 
Digitala Årsredovisningen? 
Digitala Årsredovisningen kan 
användas av alla aktiebolag 
som tillämpar K2-reglerna, inte 
är  koncernföretag och som 
bokför enligt BAS-konto-
planen. Tjänsten fungerar med 
alla bokförings program och 
ekonomisystem.

http://www.digitalaarsredovisningen.se
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Arbetsbrist eller personliga skäl 
Från arbetsgivarens sida finns det två uppsägningsanledningar 
att välja mellan: arbetsbrist och personliga skäl. Några andra 
 alternativ finns inte. Detta betyder att alla uppsägningar 
–  oavsett vad de i praktiken beror på – hör till någon av dessa
båda kategorier. Det är mycket viktigt att arbetsgivaren är klar
över vilken uppsägningsanledning som är den rätta i en upp
sägningssituation. Det är fråga om två helt skilda uppsägnings
anledningar med olika verkningar i rättsligt hänseende, både för
arbetsgivaren och för den anställde.

Alltid arbetsbrist om det inte är personliga skäl 
Begreppet arbetsbrist tyder på att det handlar om brist på arbete. 
I LAS används dock detta begrepp i en vidsträckt betydelse. 
Uppsägning på grund av arbetsbrist används för alla uppsäg
ningar som beror på allmänna skäl och inte hänger samman 
med en viss anställd. Grunden för uppsägning av personliga skäl 
är relaterad till förhållanden som hänger samman med en viss 
anställd.

OBS!
Enligt lagen är det alltid fråga om arbetsbrist i de uppsägnings-
situationer då det inte är personliga skäl. 

Arbetsbrist omfattar alltså inte bara fall då det finns en över
talighet eller en konkret brist på arbetsuppgifter utan samtliga 
situationer där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på 
något annat än den anställde personligen (personliga skäl). 
Det är alltså arbetsbrist om arbetsgivaren anser att ett visst 
 arbete inte längre ska bedrivas inom verksamheten (även om 
 arbetsuppgiften är lönsam i sig) eller om arbetsgivaren annars av 
företagsekonomiska, organisatoriska eller jämförbara skäl anser 
det nödvändigt att säga upp en eller flera anställda. 

Anta att en företagare av åldersskäl inte längre vill eller orkar 
driva sin rörelse. Han lägger ner verksamheten och säger upp 
de anställda. Företaget går ekonomiskt bra, så det är inte fråga 
om övertalighet beroende på olönsamhet. Med lagens synsätt 
är grunden för uppsägningarna trots detta arbetsbrist. Det 
beror på att uppsägningarna inte har att göra med de 
anställda personligen, dvs uppsägningarna beror inte på hur 
de anställda uppträder eller utför sitt arbete. Därmed är det 
definitionsmässigt fråga om arbetsbrist. 

Arbetsbrist är saklig grund 
En viktig skillnad mellan de båda uppsägningsgrunderna är att 
personliga skäl kan vara saklig grund beroende på den aktuella 
situationen, medan arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. 
Det är alltså i sista hand arbetsgivarens bedömning av behovet 
av att genomföra exempelvis en driftsinskränkning eller omorga
nisation av verksamheten som avgör om det är arbetsbrist eller 
inte. 

 Detta innebär i sin tur att domstolen normalt inte går in på 
frågan om det från företagsekonomisk eller organisatorisk syn
punkt varit berättigat av arbetsgivaren att besluta om personal 

Vad är egentligen saklig 
grund för uppsägning av 
en anställd?
För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd krävs saklig grund för upp-
sägningen. Detta innebär att lagen ställer ett kvalitetskrav i fråga om anledningen 
till uppsägningen. Vilka skäl som helst duger alltså inte. 
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Växa-stöd för AB och HB
I budgetpropositionen föreslår regeringen att växastödet ska 
 utvidgas för att även gälla handelsbolag (med högst två delägare) 
och aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en 
 anställd som också är delägare eller närstående till delägare. 
 Växastödet innebär att man får nedsatta arbetsgivaravgifter, 
från 31,42% till 10,21% (ålderspensionsavgiften) när de anställer 
sin första medarbetare. 
Följande förutsättningar och regler gäller för stödet: 
• Minst tre månaders anställning och minst 20 timmars

 arbetstid. 
• Stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under

12  månader. 
• Företaget får inte ha haft några anställda efter

31  december 2016. 
Maximal nedsättning blir alltså 63 630 kr/företag och den 
 beräknade nettokostnaden för förslaget är 1,8 miljarder kr 2018 
och därefter 1,44 miljarder kr per år. 
 Detta ska vara en tillfällig lagstiftning mellan 2018–2021, 
men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 
31  december 2017 ger rätt till stödet från 1 januari 2018. g 

BL Lön Plus 
– nytt, komplett löneprogram

Med BL Lön Plus får du ett komplett och kompetent 
löne program med en omfattande semesterhantering, 
avvikelse rapportering och statistikrapportering.
 De vanligaste löneavtalenfi nns inlagda i programmet. 
Löneavtalen är anpassningsbara och du har även 
möjlighet att skapa egna.
 BL Lön Plus fi nns i två varianter – du väljer själv om du 
vill jobba i programmet lokalt eller lagra dina löne-
uppgifter i molnet.

Pris: 299:-/mån

Pris för en (1) användare och ett (1) företag i molnet. 
Extra användare 149 kr/mån. 

inskränkning. Med andra ord behöver arbetsgivaren inte styrka 
att det ur ett företagsekonomiskt perspektiv finns olönsamhet 
eller liknande. Arbetsgivarens påstående om att det är arbetsbrist 
godtas helt enkelt. Observera dock att arbetsgivaren inte kan på
stå att en uppsägning beror på arbetsbrist när den i själva verket 
beror på personliga skäl. Detta kallas fingerad arbetsbrist och är 
inte tillåtet.

Personliga skäl kan vara saklig grund 
Vid uppsägning av personliga skäl har arbetsgivaren däremot en 
omfattande skyldighet att visa att den anställde misskött sig eller 
på annat sätt uppträtt så illa att kravet på saklig grund är uppfyllt. 
Det kan tilläggas, att om det faktiskt är arbetsbrist, saknar det 
 betydelse om arbetsgivaren också anser att anställningen borde 
avslutas på grund av personliga skäl. Uppsägningen är då sakligt 
grundad oavsett hur starka eller svaga de personliga skälen är. 
Däremot kan inte arbetsgivaren påstå att en uppsägning beror 
på arbetsbrist när det egentliga skälet är personliga förhållanden 
för att på så sätt slippa bevisa att uppsägningen är sakligt grun
dad. Sådan så kallad fingerad arbetsbrist är inte tillåten. 

Diskutera med en jurist 
Det kan många gånger vara svårt att avgöra om skälen duger, 
dvs om det finns saklig grund. Ofta behöver man som arbets
givare diskutera förutsättningarna för en uppsägning med en 
 jurist. Det kan vara väl investerade pengar eftersom det kan bli 
mycket dyrt om man gör fel. g

Texten är ett utdrag ur den nya 
upplagan av vår handbok 
Att avsluta en anställning.

396:- + moms

e-bok: 199:- + moms

g  juli 2017, uppl 3, 270 sid

� Komplett semesterhantering

� Kalendarium för avvikelserapportering

� Lättöverskådliga lönebesked

� Statistikrapportering

� Programsupport ingår

Välj mellan lokal  version 
och moln version

Nyhet!

Läs mer och beställ på: blinfo.se/loneprogram



 10 | Oktober 2017

Livet i programsupporten
”Support – Stöd, hjälp; (speciellt datateknisk term) (hjälp som man kan få av en) hjälpcentral”
Så lyder definitionen av support, men för mig betyder det mycket mer än så. Som någon som jobbar med 
support och nu gjort så en längre tid, har ordet en helt annan mening.

Den som ringer en programsupport förutsätter att personen som 
svarar på andra sidan sitter på kunskaper som gör det möjligt att 
besvara frågan och vägleda till en lösning. Även om detta är sant 
så är det betydligt mer än så.
 Som den som lyfter luren på andra sidan måste jag inom några 
sekunder, inte bara presentera mig, utan också skapa mig en bild 
av personen jag pratar med och lika snabbt ta reda på ett par saker 
– både för mitt eget och kundens bästa.
• Vad vill kunden ha hjälp med?
• Vilket humör är kunden på?
• Är kunden en person som vill ha sitt svar/lösning och sedan gå 

vidare, eller är det en person som även vill småprata och är 
 intresserad av att veta mer om både mig och problemet i fråga?

Allt detta och flera andra frågor måste jag ställa mig och försöka 
svara på för att kunna ge den bästa möjliga supporten. Beroende 
på svaren på dessa frågor utformar jag sedan samtalet efter min 
kund.

Både krogvakt och småbarnspappa

Utöver att ha stor kunskap om och kring produkten jag ”suppor
tar” behöver jag också förmågan att likt en krogvakt snabbt göra 
mig en uppfattning av personen jag talar med, och således inte 

ser, vilket gör det omöjligt att tolka någon form av kroppsspråk.
 Jag måste också ha samma tålamod som en småbarnspappa 
som går genom godisavdelningen på ICA Maxi en torsdagskväll 
efter jobbet med barn som inte riktigt förstår begreppet lördags
godis. Inte för att kunderna är godissuktande barn, men väldigt få 
är så insatta i produkten som jag (jag jobbar ju med den dag ligen) 
och de kan därför ha lite svårt att förstå och hitta rätt även med 
vägledning.

 Detta är något jag måste ha förståelse för och jag måste därför 
låta kunden fråga en tredje gång vart den där knappen är, utan att 
bli irriterad eller frustrerad. Samtidigt måste jag vara lika 
 pedagogisk som en lärare för att undvika en situation där kunden 
känner att den har svårt att följa mina instruk tioner eller inte 
 riktigt förstår vad jag menar. Allt detta medan jag har humöret på 
topp och glimten i ögat.

Mattias Ericson jobbar i programsupporten för BL Administration, BL Ekonomi, Digitala Företaget och BL Byråstöd

”Hur fixar jag då att göra 
allt detta på en gång, 
samtidigt som jag alltid är 
på glatt humör?  
Det gör jag inte.”

Av Mattias Ericson, programsupportör
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Prisbasbeloppet 
Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2018 
till 45 500 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 och maximalt avdrag för 
pensionskostnader. 

För beskattningsåret 2018 (deklarationen 2019) blir: 

• deklarationspliktsgränsen 19 246 kr (0,423 pbb). 
• det skattefria traktamentsbeloppet 230 kr (0,005 pbb, avrundas 

till närmaste tiotal kr). 
• högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, 

avrundas till närmaste hundratal kr). 
• gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrotts-

utövare 22 750 kr (ett halvt prisbasbelopp). 
• högsta sjukpenninggrundande inkomst 341 250 kr (7,5 pbb). 
• högsta föräldrapenninggrundande inkomst 455 000 kr (10 pbb). 
• prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 424 kr 

(0,317 pbb). 

• lägsta nybilspris för sexårsbilar 182 000 kr (4 pbb). 
• gräns för inventarier av mindre värde 22 750 kr (0,5 pbb). 
• gräns för krav på certifierat kassaregister 182 000 kr (4 pbb). 

Inkomstbasbeloppet 
Fastställande av inkomstindex och inkomstbasbelopp kommer 
enligt regeringen att göras i november. Inkomstbasbeloppet har 
betydelse för beräkningen av bland annat pensionsgrundande 
inkomst och utdelning i fåmansföretag. 

Det förhöjda prisbasbeloppet 
Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2018 har fastställts 
till 46 500 kr, vilket är en höjning med 800 kr. Det förhöjda pris-
basbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggs-
pension (ATP-sytemet). g

Prisbasbeloppen 2018
Prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2018, dvs från 
44 800 kr till 45 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 
46 500 kr, vilket är en höjning med 800 kr. 

Nyttan av pauser, småprat och pingis

Varje morgon när jag kommer till jobbet möts jag av nybryggt 
kaffe (alltså inte maskinkaffe) och, om jag är på det humöret, 
minst 5 olika sorters kakor att smyga med mig till min plats.
Efter en stunds arbete är det tid för frukost – detta är något som 
alla i byggnaden avnjuter tillsammans. Det är inte bara tid för 
att stämma av dagen med andra, utan likväl för att prata om 
gårdagens matcher och dagens tvättider.
 Det är inte bara ett trevligt avbrott utan också något som gör 
att vi alla kommer närmare varandra. Samma sak gäller vid lun
chen som vi alla har samtidigt. Till lunchen hör också för min 
del pingis, medan andra väljer att i lugn och ro avnjuta en kaffe 
och småprata med andra kollegor i vår soffgrupp. Man skulle 
kunna säga att det är lite som högstadiet fast utan lärare och 
med betydligt mer eget ansvar.

 Nu låter det kanske som att jag skryter om hur bra mina 
 arbetsdagar är. Det jag vill lyfta fram är nyttan av att ha möjlig
heten till pauser där inte jobbet står i fokus, att ha dessa pauser 
med sina vänner, och framförallt hur viktig arbetsmiljön är. 
Detta för att jag varje gång jag svarar på ett samtal från en kund 
kan göra det med ett leende och veta att det jag gör är viktigt – 
inte bara för kunderna, utan även för mig själv.
 Det är den tanken som ger mig energi att varje dag lämna job
bet och veta att det kanske inte är så hemskt att kliva upp ur min 
varma säng i morgon – om det betyder att jag får återvända hit. g

Arbetsmiljö och lagom elaka kollegor

Hur fixar jag då att göra allt detta på en gång, samtidigt som jag 
alltid är på glatt humör? Det gör jag inte. Även om det hade varit 
härligt att säga det, så vaknar även jag och är irriterad över att jag 
måste gå upp ur min varma säng, sätta mig i min bil, tränga mig 
fram bland mina medtrafikanter för att slutligen sätta mig på 
j obbet och vara produktiv.
 Vad är det då som ändå gör det möjligt för mig att ge den 
 bästa möjliga supporten, även när jag har mina sämsta dagar? 
Jag skulle kunna förklara det med ett ord – Arbetsmiljö.
Detta är något jag tror är  viktigt på alla arbetsplatser, men fram
förallt när det gäller serviceyrken. 
 När det i din arbetsbeskrivning ingår att vara trevlig och till
mötesgående behöver du människor omkring dig som du kan 
vara lättsam och ledig med. Kanske till och med lite elak emot. 
Högst skämtsamt förstås. Detta för att få ventilera det du känner 
och tänker utan att det går ut över kunden, och utan att kollegan 
tar åt sig eller tänker mindre om dig.

Omöjligt att kunna allt

Samma människor är också mitt stöd. Det är omöjligt att kunna 
allt om allt, men tillsammans med mina kollegor finns det få 
 saker vi inte vet eller kan. Jag har inte sedan dagen jag började 
här känt att jag inte får villkorslös uppbackning av mina kollegor. 
Alla tar sig tid, alla är hjälpsamma och framförallt jobbar de mot 
samma mål som jag.
 Jag ser många av de jag jobbar med, inte som just kollegor, 
utan snarare som nära vänner. De är personer jag mer än gärna 
umgås med, även utanför jobbet. Lika viktigt som kollegorna är 
själva arbetsplatsen och vad den erbjuder. Här tror jag att just 
Björn Lundén Information är svårslaget.

”Det jag vill lyfta fram är 
nyttan av att ha möjlig-
heten till pauser där inte 
jobbet står i fokus.”
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Bilen och skatten 
– föreslagna skattenyheter 2018

Trängselskatt föreslås inte längre ingå i bilförmånen
Regeringen föreslår att trängselskatt samt väg, bro och 
 färje avgifter inte ska ingå i bilförmånsvärdet från 1 jan 2018. 
Det kommer främst att få betydelse för tjänstebilsinnehavare 
(och arbets givare) i Stockholm och Göteborg – drygt 100 000 
personer med bilförmån ska det enligt uppgift finnas i Stockholms 
län och StorGöteborg.

Kan bli en dyr historia

Om vi tänker oss att man åker till och från jobbet i rusnings
trafik, så blir kostnaden i Stockholm 15 400 kr vid 220 arbets
dagar/år. Motsvarande siffra i Göteborg är 9 680 kr. Trängsel
skatten kan hanteras på olika sätt av en arbetsgivare. Betalar 
man den åt de anställda så blir det snabbt en dyr histora. Om vi 
tänker oss en arbetsgivare som har 10 anställda med tjänstebil 
i Stockholm, så blir alltså trängselskatten 154 000 kr/år (med 
siffrorna ovan). Förmånen ska också ligga till grund för arbets
givaravgifter, vilket innebär att kostnaden blir drygt 202 000 kr/
år. Den anställde kommer i detta exempel att ”drabbas” av 
 marginalskatteeffekten på förmånens värde, vilket för många är 
ca 50%, som då innebär att skatten ökar med ca 7 700 kr/år. 

Hur agera?

Ja, som ni ser finns det alltså all anledning för arbetsgivare som 
tillhandahåller tjänstebil till sina anställda att fundera över hur 
man ska hantera detta om regeringens förslag blir verklighet. 
Ett alternativ (om man inte avtalat om annat) är givetvis att låta 
de anställda själva få betala trängselskatten, förslagsvis genom 
ett nettolöneavdrag (inte bruttolöneavdrag). 

Fordonsskatt och bilförmån
Ett annat förslag från regeringen på bilområdet är att beräkningen 
av bilförmånsvärdet ska ändras från 1 juli 2018 på grund av de 
föreslagna reglerna om bonusmalus (se nedan). Förslaget inne
bär att fordonsskatt inte ska ingå i prisbasbeloppsdelen vid den 
schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet. Fordonsskatten 
ska i stället läggas till som ytterligare en post vid beräkningen av 
förmånsvärdet. Det är då den enskilda bilens faktiska fordons
skatt som ska användas. 

Morot och piska

BonusMalus (morotpiska) systemet ska omfatta alla nya bilar 
(lätta fordon) med fordonsår 2018 eller senare som blir skatte
pliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den inne
bär (kortfattat) att högsta bonusen för bilar som släpper ut 
0 gram koldioxid blir 60 000 kr. Bonusen minskar därefter 
 linjärt för varje gram koldioxid som bilen släpper ut. Det lägsta 
bonusbeloppet på 10 000 kr ges till bilar som släpper ut högst 
60 gram koldioxid. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kr.

Höjd fordonsskatt första tre åren

Malus tas ut genom höjd fordonsskatt. För bensin och diesel
drivna lätta fordon föreslås att ett förhöjt koldioxidbelopp tas ut 
under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt, 
vilket är ett nytt inslag i fordonsbeskattningen. Från år 4 och 
därefter blir beskattningen ungefär densamma som i dag. 
 Beräkningar visar att vissa av dagens populärare bilmodeller 
kommer att få höjd fordonsskatt med ca 3 000–4 000 kr/år de 
första tre åren.g

Regeringen föreslår ett antal förändringar när det gäller bilen och skatten. Bland annat 
ska trängselskatten inte längre ingå i bilförmånsvärdet, vilket gör det dyrare med för-
månsbil för både arbetsgivare och anställd. Ett annat förslag är att ett bonus-malus-
system införs, som innebär att bilar med låga utsläpp gynnas skattemässigt medan bilar 
med högre utsläpp beskattas hårdare de tre första åren.



Oktober 2017 | 13

NYHETSDAGAR
Vi håller dig uppdaterad 2018!
Vårt koncept med heldagar om nyheterna inom skatt, moms och  redovisning har  mottagits positivt 
– exempelvis har Skattedagen 2017 fått betyget 4,6 av 5 från deltagarna. Vi fortsätter med heldagar för att kunna 
gå in djupare på de viktigaste nyheterna och  diskutera  konsekvenser av dem. Och du blir även i år uppdaterad 
och informerad av  fl era experter vid varje tillfälle – allt för att du ska få ett så heltäckande innehåll som möjligt.

SKATTEDAGEN 2018
– viktiga nyheter, aktuella förslag och intressanta
rättsfall

Välkommen till vår årliga skatteträff  som hålls under november till januari runt om 

i landet. Du får en en rejäl genomgång av de viktigaste skattenyheterna för 2018 med 

våra  främsta skatteexperter. Vi disku terar vilka konse kvenser nyheterna får för före-

taget och ägarna – och för dig som är rådgivare, t ex redovisningskonsult eller revisor. 

Under dagen fördjupar vi oss även inom ett antal aktuella skatteområden.

21 nov Stockholm 18 jan Stockholm

28 nov Malmö 22 jan Stockholm

29 nov Göteborg 23 jan Uppsala

14 dec Gävle 24 jan Örebro

16 jan Malmö 31 jan Umeå

17 jan Göteborg Tid: 9.30–15.30

Utbildningstimmar: 5 tim skatt

SKATTEDAGEN

2 690:-

MOMSDAGEN 2018
– intressanta rättsfall, aktuella problem områden
och alla momsnyheter 2018

Allt om momsnyheterna för 2017 med fördjupningar inom aktuella momsfrågor. 

 Uppdatera dig kring nya regler, aktuella ställningstaganden från Skatteverket och nya 

vägledande rättsfall på  momsområdet. Ta del av våra momsexperters tolkningar och 

passa på att få svar på dina momsfrågor.

2 690:-

22 nov Stockholm 30 nov Göteborg

27 nov Malmö Tid: 9.30–15.30

Utbildningstimmar: 5 tim skatt

MOMSDAGEN

REDOVISNINGSDAGEN 2018
– nya K2-reglerna för årsbokslut, ändrade K2-regler
för årsredovisningen, nyheter i BAS, mm 

En dag fylld av nyheter på  redovisnings området. Vi går igenom nya regler,  nyheter 

från Bok förings nämn den, nya rätts fall och uttal anden från Skatte verket samt för-

djupar oss inom aktuella frå gor. Detta är väl inves terad tid för alla som ar betar med 

 redo vis ning och vill ligga i fram kant.

20 nov  Stockholm 15 dec Gävle

28 nov Göteborg 1 feb Umeå

29 nov Malmö Tid: 9.30–15.30

Utbildningstimmar:  5 tim redovisning

REDOVISNINGSDAGEN

2 690:-

I kursavgiften ingår kursdokumentation, 
lunch samt för- och eftermiddagsfi ka.

 tel: 0650-54 14
www.blinfo.se/kurser/nyhetsdagarna

Anmälan och mer information

http://www.blinfo.se/kurser/nyhetsdagarna
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Ökat stöd för att 
 sätta upp solceller
Det finns en stor efterfrågan 
på att ta del av solinveste-
ringsstödet och det står idag 
3 000 hushåll i kö. För att 
minska kön och öka takten 
i utbyggnaden av solceller 
föreslår regeringen i årets 
budgetproposition att öka 
stödet med 200 miljoner kr 
redan i höst. 
 I budgeten för 2018 vill 
regeringen öka solinvester-
ings  stödet ytterligare med 
525 miljoner kr. Regeringen 
föreslår också att stödet höjs 
till 30% av investeringskost-
naden (från dagens 20%) för 
hushåll som sätter upp sol-
celler. För att undvika att 
köerna byggs upp på nytt ska 
stödets utformning och 
ansökningsförfarande ses 
över. 
 Regeringen har sedan tidi-
gare gett Boverket i uppdrag 
att utreda förutsättningarna 
för ett generellt undantag 
från bygglovskravet för sol-
paneler för att det ska bli 
snabbare och enklare.

Höjd skatt på ISK och 
kapitalförsäkringar
Regeringen meddelar att man 
har planer på att höja beskatt-
ningen av sparande på inves-
teringssparkonto (ISK) och i 
kapitalförsäkringar. Kapital-
underlaget ska enligt plan-
erna multipliceras med stats-
låneräntan ökad med 
1 procentenhet i stället för 
som i dag med 0,75 procent-
enheter. En promemoria med 
förslaget kommer att remit-
teras under hösten 2017, och 
tanken är att detta ska gälla 
från och med 1 januari 2018. 
 Effekten av skattehöjningen 
är att skatten ökar med 84 kr/
år vid 80 000 sparade kronor 
(från 300 kr till 384 kr) och 
1 050 kr vid 1 000 000 sparade 
kr (från 3 750 kr till 4 800 kr).

Den pågående digitaliseringen inom 
bland annat redovisningsbranschen 
aktualiserar frågan om vad som gäller 
vid arkivering av material. När och hur 
behöver man spara originalkvitton 
och när räcker det att spara kvittot 
digitalt? 

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinforma
tion sparas i sju års tid – och i den form den 
hade när den kom till företaget. Får exempel
vis ett företag in material på papper ska det 
också sparas på papper och har det kommit in 
elektroniskt ska det sparas elektroniskt. Det går 
däremot inte att skanna in pappers fakturor och 
sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. 
Man får inte heller skriva ut elektroniska 
 fakturor och  sedan bara spara dem på papper, 
de måste även sparas digitalt. 
 Väljer du att skanna in en pappersfaktura 
 säger dock bokförings lagen att du bara behöver 
spara pappersfakturan (originalet) i tre år och 
den inskannade kopian i sju år. 

Överskådligt och ordnat skick
Bokföringslagen ställer krav på att allt material 
i ett företag ska vara överskådligt, tillgängligt 
och i ett ordnat skick. För varje affärs händelse 
ska det finnas en verifikation. Behöver origi
naluppgiften förvaras på ett  annat ställe än 
bland verifikationerna går det att upprätta en 
hänvisningsverifikation. Hänvisnings verifika
tionen eller företagets  systemdokumentation 
ska i så fall innehålla en uppgift om var origi
nalet förvaras. 

Vad gäller vid utlägg?
Det blir allt vanligare att anställda fotar eller 
skannar in  kvitton (och skickar dem vidare till 
arbetsgivaren) när de gör utlägg för företagets 
räkning. Frågan är då om fotot eller den 
 inskannade kopian gäller som verifikation 
 eller om originalkvittot måste sparas? Före
taget anses antingen ha mottagit uppgifterna 
i elektronisk form (genom det elektroniska 
 dokument som den  anställde skickat) eller så 
anses företaget ha mottagit kvittot  redan när 
den anställde gjorde utlägget. 

Arkivering digitalt eller  
på papper – vad gäller?

Avgörande när affärshändelsen inträffat
Enligt Bokföringsnämnden (BFN) är det 
 avgörande när en affärs händelse har inträffat 
i företaget. Det som avgör bedömningen är 
den anställdes roll i den affärstransaktion som 
genererat kvittot. Har den anställde agerat för 
egen räkning eller  företagets? 
 Om den anställde agerat utifrån företagets 
räkning anser BFN att affärshändelsen inträf
fat redan då den anställde får originalkvittot. 
Den anställde ska då använda originalkvittot 
som verifikation. Tog den anställde emot kvit
tot i pappersform är det detta papper som ska 
bevaras under arkiveringstiden. 
 Om den anställde inte anses ha agerat för 
företagets räkning, men företaget ändå ska stå 
för utgiften, anses affärshändelsen inträffa när 
den anställde redovisar sina utlägg till före
taget. I sådana fall gäller den digitala kopian 
som verifikation. 
 Följande förutsättningar kan tala för att den 
anställde agerat för företagets räkning: 
• att det ingår i anställningen att ingå affärs

transaktionen. 
• att arbetsgivaren och den anställde kommit 

överens om att den anställde ska ingå affärs
transaktionen. 

• att transaktionen rör något som företaget 
normalt betalar och ersätter den anställde för. 

Momslyft
Hur är det då med rätten att lyfta moms? 
Ja, om den anställde anses ha agerat i arbets
givarens ställe är det handlingen den anställde 
tar emot vid inköpstillfället som ger rätt att 
lyfta moms. Att fota eller skanna in ett kvitto 
bör därför inte räcka för momslyft. g

z



Uppbyggnadsskede 
– 36 mån för alla
Regeringen menar att en vik-
tig satsning för att flera ska 
våga starta ett företag är att 
öka tryggheten under tiden 
som verksamheten är i ett 
uppbyggnadsskede. Reglerna 
om uppbyggnadsskedet inne-
bär att den sjukpenning-
grundande inkomsten (SGI) 
motsvaras av vad en anställd 
med liknande arbete skulle få 
i SGI. För den som blir sjuk 
eller föräldraledig under de 
två första åren från det att 
företaget startade baseras 
alltså sjukpenning och 
föräldra penning på vad före-
tagaren skulle ha haft i skälig 
lön om denne hade varit 
anställd. Reglerna gäller för 
närvarande endast närings-
idkare.
 Regeringen föreslår nu i 
budgetpropositionen att reg-
lerna för uppbyggnadsskede 
även ska gälla för dem med 
eget aktiebolag, och att 
 gränsen 24 månader ändras 
till 36 månader för alla. 

Höjt tak  
i sjukförsäkringen
Regeringen har meddelat att 
man i budgetpropositionen 
för 2018 föreslår ett höjt tak i 
sjukförsäkringen till 8 pris-
basbelopp (från 7,5 prisbas-
belopp). Denna förändring 
föreslår man ska träda i kraft 
1 juli 2018.
Ändringen innebär konkret 
att maximal sjukpenning-
grundande inkomst (SGI) höjs 
från 341 250 kr till 364 000 kr, 
översatt till en månadslön 
höjs taket med 1 896 kr, från 
28 438 kr till 30 333 kr. Siff-
rorna enligt 2018 års prisbas-
belopp.
 Förslaget innebär ökad eko-
nomisk trygghet för 160 000 
kvinnor och 115 000 män 
enligt rege ringen.

Vårt årliga kundevent BL-dagen hölls i början 
av september i våra tre största städer 
och drog mycket folk. I Stockholm besökte 
fler än 2 500 kunder våra olika pass. Under 
eftermiddagen bjöd BL:s vd Ulf Bokelund 
Svensson både på viktiga skattenyheter och 
skatte planeringstips. 
 Årets gästföreläsare, sälj- och servicegurun 
PG Wettsjö från EQP, avslöjade på sitt 
humoristiska vis hur man som företag skapar 
sin egen högkonjunktur. Det var tätt mellan 
skratten bland de sexhundra åhörarna.

Så hur skapar då ett företag sin egen 
högkonjunktur? 

Service och försäljning handlar enligt PG Wettsjö 
ytterst om en enda sak – att göra kunderna nöjda. 
Och hur får vi då nöjda kunder? Jo, genom att vi 
är lite bättre än kunden förväntat sig. Enligt PG 
får ditt mål gärna vara att inte bara leverera, 
utan även imponera på dina kunder. Och det gör 
vi genom att vara informativa, engagerade och 
bry oss om kunden och kundens situation. 
 Varför är det då så viktigt med nöjda kunder, 
ett visst svinn ska väl företaget klara av? Ja, 
enligt PG finns flera tunga skäl att stenhårt 
sträva efter kundnöjdhet. 

• Genom att ta hand om våra kunder gör vi det 
svårt för konkurrenterna att ta dem ifrån oss.

• Det kostar mycket mer att skaffa en ny kund i 
förhållande till att behålla dem man redan har.

• Missnöjda kunder gör att vi arbetar i motvind 
med allt vad det innebär.

Att döma av skrattsalvorna under föreläsningen 
och leendena hos åhörarna efteråt, lever 
PG Wettsjö som han lär. Han var helt enkelt lite 
bättre än våra kunder förväntat sig…. g

Folkligt och fullsatt 
på årets BL-dagar

Nya medarbetare 
i Näsviken
Vi fortsätter att växa och har på senare tid 
anställt hela sju nya med arbetare för att 
kunna garantera dig som kund en hög 
servicenivå i alla kontakter med oss och 
i användandet av våra tjänster. Angelica 
Jonsson i supporten saknas på bild.

SYSTEM UTVECKLING

Lars Nyman

FÖRSÄLJNING

Carl Danielsson

Evelina Jonsson

Jocke BergiusJohannes Eriksson

Jesper Karlsson

PROGRAMSUPPORT
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BL-DAGEN 2017

Besök oss  
på Eget företag 
– Älvsjö 9–11 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 för-
månliga mäss priser!
 Kom och låt oss visa hur vi kan underlätta ditt 
företagande genom smarta ekonomiprogram 
och appar, handböcker, dokumentmallar, kurser, 
mm.
 Läs mer  på egetforetag.se
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Bluff akturor 
Antalet bluffakturor har ökat dramatiskt de senaste åren. 
Det förekommer flera olika tillvägagångssätt som fakturaskojare 
använder sig av. En vanlig variant är att bedragarna skickar en 
faktura eller ett betalningsföreläggande till en mottagare för 
 något som mottagaren inte beställt. 
 Det förekommer även andra typer av fakturabedrägerier där 
blufföretag skickar ut blanketter eller liknande och ber företaget 
att uppdatera sina kontaktuppgifter. Därefter skickar företaget 
en faktura med hänvisning till att blanketten resulterat i ett 
 avtal. 

 Syftet med samtliga bluffakturor är att lura någon att göra en 
betalning utan att det finns någon skuld att reglera. Och efter
som många företag är rädda för att få en betalningsanmärkning 
är chansen stor att blufföretagen får betalt. 

Brottet bedrägeri 
Många bluffakturor omfattas av brottet bedrägeri. Bedrägeri 
innebär att någon vilseleds att göra något eller inte göra något 
som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra 
att den skyldige tjänar ekonomiskt på det och att det leder till 
ekonomisk skada för den vilseledde. 

 Då måste man alltså kunna visa att den som skickar en bluff
faktura därigenom fått någon att betala samt att det uppstått en 
skada för mottagaren. Krångliga utredningar gör därför ofta att 
ärenden läggs ned direkt och att blufföretagen går fria. 

Grovt fordringsbedrägeri 
Riksdagen har nu beslutat om nya regler som ska stoppa bluff
företagen. Enligt de nya bestämmelserna ska ett nytt brott, grovt 
fordringsbedrägeri, införas. Det ska bli brottsligt att i vilseledande 
syfte skicka ut fakturor till många mottagare. För att någon ska 
dömas för grovt fordringsbedrägeri så krävs det att betalnings
uppmaningarna ska vara av betydande värde. 
 Straffskalan för grovt fordringsbedrägeri är fängelse i lägst 
6 månader och högst 6 år. 
 Nu är det kriminellt att överhuvudtaget skicka ut fakturan. 
Man slipper alltså utreda varje enskilt fall. Inte heller behöver 
man visa att någon faktiskt har blivit vilseledd och att det upp
stått en ekonomisk skada på grund av bluffakturan. 

Riktas till en vidare krets 
För straffansvar för brottet grovt fordringsbedrägeri krävs det att 
betalningsanmaningarna skickats ut till en vidare krets. Detta 
innebär att det måste handla om ett större antal mottagare. 
 Enstaka eller fåtal mottagare räcker alltså inte trots att det 
 kanske handlar om stora belopp. 

I syfte att vilseleda 
Avsikten med betalningsuppmaningarna ska vara att vilseleda 
mottagarna och därigenom försöka få dem att göra en betalning. 
Men det krävs inte att någon faktiskt har blivit vilseledd eller att 
det funnits en sådan risk. 

Betydande värde 
Betalningsuppmaningarna ska vara av betydande värde. Om 
uppmaningarna var för sig avser ett lågt värde så krävs ett större 
antal uppmaningar för att det ska anses vara av betydande värde. 
Men om betalningsuppmaningarna var för sig avser ett större 
belopp så krävs inte lika många uppmaningar. g

Hårdare tag mot bluff akturor
Riksdagen har beslutat om nya regler gällande bluffakturor. Ett nytt brott – grovt fordringsbedrägeri 
– har införts från 1 juli för att komma åt problemen med fakturaskojare. 
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Du jobbar i appen, så sköter 
redovisningsbyrån resten!

Nu kan du som företagare arbeta med din redovisningsbyrå på ett helt nytt sätt med ditt före-
tags administration. Du gör allt direkt i appen Digitala Företaget – fakturering, utläggshantering, 
 körjournal, tidrapportering, mm – och får bokstavligt talat kontoret på fi ckan. Du skickar dina fakturor 
direkt via appen när jobbet är klart, fotar dina leverantörsfakturor och kvitton så byrån får tillgång 
till dem och fyller i körjournalen med några få knapptryckningar direkt i mobilen. I appen har du 
dessutom en grafi sk ekonomiöversikt som ger dig full koll på hur ditt företag går. 

Digitala Företaget kan även köras på webben med dator och du kan växla mellan app och webb.

Med Digitala Företaget
 � får du hela ditt företag i fickan
 � sköter du allt via appen
 � kommunicerar du och din redovisningsbyrå 
med varandra direkt i appen

LADDA HEM APPEN KOSTNADSFRITT REDAN IDAG!

� Fota
� Spara
� Klart!
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Utlägg eller 
 vidarefakturering?
Vi gör utlägg för kunders räkning.  
Hur ska jag hantera dessa i vår bokföring? 

Svar: 
Det beror på om det är:
1 – ett utlägg (kundens egen utgift) eller 
2 – en vidarefakturerad kostnad (en utgift 
jag har för kundens räkning, dvs som 
 kunden efterfrågat) eller 
3 – en kostnadskomponent i den egna 
 verksamheten (en kostnad som ingår i min 
utförda tjänst och som alltså är en del av 
mitt arvode).

1. Vid ett ”rent” utlägg är affären uppgjord 
mellan din kund och leverantören, och betal
ningsansvaret ligger på din kund. Exempelvis 
kan nämnas när en redovisningsbyrå betalar 
registreringsavgifter till Bolagsverket för kun
ders räkning. Vid denna typ av utlägg bokför 
ni utgiften på ett fordringskonto, och even
tuell moms lyfts inte av er. När ni vidare
fakturerar 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. 

2. Om kunden bett dig t ex köpa en tågbiljett 
eller en hotellövernattning för kunden själv 
eller dennes personal, ja då är det en vidare
fakturering som du debiterar med samma 
momssats som du själv hade vid inköpet.

3. Andra utlägg som egentligen är en vanlig 
kostnad för intäkternas förvärvande bokförs 
som vanligt i er verksamhet, dvs ni  lyfter even
tuell 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 logikostnader som du har för en 
kunds räkning och som är en del av din nor
mala verksamhet. Om du är t ex redovisnings
konsult, ska du lägga 25% moms på utlägg för 
exempelvis egna tågresor även om du själv 
erlagt 6% på dessa vid inköpet. 

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar en  
anställd?
Jag har ett enmansföretag och funderar 
på att anställa en person. Hur mycket ska 
jag räkna med att personen kostar före-
taget utöver lönen? 

Svar: 
När du beräknar lönekostnaden för en anställd 
bör du ta hänsyn till följande kostnader: 
• lön 
• förmåner, t ex bostads och bilförmån. 
• semesterlön 12% (eller annan procentsats 
enligt ev avtal) 
• arbetsgivaravgifter max 31,42% beroende 
på den anställdes ålder 
• premier för avtalsförsäkringar 
• särskild löneskatt på pensionskostnader 
24,26% (t ex avtalspension SAFLO, premie
befrielseförsäkring, ITP) 
• andra förmåner som den anställde har, t ex 
personalvårdsförmåner som fika och motion. 

 Här är ett exempel där vi har antagit att 
premien för avtalsförsäkringen är 6% och att 
4% av premien avser pensionsförsäkring. Den 
anställde är i den ålder att vi ska betala fulla 
arbetsgivaravgifter.

Månadslön 25 000 kr 

Semesterlön (12% x 25 000) = 3 000 kr 

Arbetsgivaravgifter  
[31,42% x (25 000 + 3 000)] = 

8 798 kr 

Avtalsförsäkringar  
[6% x (25 000 + 3 000)] = 

1 680 kr 

Särskild löneskatt på 
 pensionskostnader [24,26% x 
[(25 00 + 3 000) x 4%)] = 

272 kr 

Summa 38 750 kr

Utöver lönen har bolaget alltså kostnader 
på 38 750 – 25 000 = 13 750 kr i det här  fallet.
Det totala påslaget blir därmed 
13 750/25 000 = ca 55%.

Är premien för 
 fortkörningsförsäkring 
avdragsgill?
Är en försäkring som ersätter fort kör nings-
böter avdragsgill? En fåmans företagare 
hävdar att han är tvungen att köra för fort 
på grund av verksam heten… 

Svar: 
Fortkörningsböter räknas som privata 
 levnadskostnader och försäkringen är av 
samma anledning en skattepliktig förmån. 
Om företaget betalar premierna är de avdrags
gilla som lönekostnader och företaget ska 
betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Utdelning i flera bolag
Två aktiebolag ägs gemensamt av makar 
(50% vardera). Är det så att bara en av 
dem får använda förenklingsregeln i ett 
och samma bolag? 

Svar: 
Båda makarna kan använda förenklings
regeln, men var och en av dem får bara 
använda förenklingsregeln i ett av sina bolag. 
De kan alltså välja att båda använder för
enklingsregeln i samma bolag, eller att de 
använder den i ett bolag var. Observera dock 
att de bara kan nyttja 50% av schablon
beloppet var oavsett vilken variant de väljer. 

Larm i bostaden
En företagare med aktiebolag vill låta 
sitt aktiebolag installera larm i ägarens 
bostad. Motiveringen är att bolagets 
verksamhet bedrivs från bostaden och 
att företagets bokföring förvaras där. 
Är det ok? 

Svar: 
Larmet torde räknas som en skattepliktig 
förmån om det inte är så att företagaren 
förvarar något annat värdefullt för före
taget än bokföringen i hemmet. Så här 
skriver Skatteverket när det gäller larm
anläggningar i bostaden: 
 En larmanläggning i den anställdes 
bostad kan vara en skattefri förmån 
enligt 11 kap. 8 § IL om larmet primärt 
installeras för att skydda arbetsgivarens 
egendom. För att larmet ska anses vara av 
väsentlig betydelse för arbetet krävs att 
den  anställde regelbundet och varaktigt 
 arbetar i bostaden med dyr och stöld
begärlig utrustning och/eller regelmässigt 
förvarar hemliga företagshandlingar i bo
staden. Det räcker inte att bara hänvisa till 
att den anställde arbetar hemma då och 
då, eller att den anställde har en arbetgiva
ren tillhörig dator som arbetsredskap. 
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Boknyheter som förenklar ditt företagande

FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att för
stå de grund läggande ekonom iska begrep pen och 
att bedöma ekonomisk informa tion. Boken vän
der sig främst till ickeekonomer. Det kan till 
 exempel handla om dig som arbetar med 
produk tion eller för sälj ning eller sitter i lednings
gruppen och behöver förstå ekono miska rapporter 
och hur bok sluts poster och ekono miska nyckel
tal ska  tolkas. Men även egen före tagare som inte 
är ekono mer har naturligt vis nytta av boken.

RÅDGIVNING FÖR REDOVISNINGS-
KONSULTER – vänder sig till dig som vill 
 utveckla din kompetens i sakfrågorna och bli 
 säkrare i din rådgivarroll.  
 I boken går vi igenom de viktigaste rådgivar
frågorna inom en rad områden, som skatte och 
 inkomstplanering, momshantering, redovisning, 
företagets ekonomi, ägarskiften familje och 
företags juridik, mm. Vilka råd kan du ge dina 
kunder, och vilka bör du avstå från? 
 Det här är en bok som varje redovisningskon
sult bör ha inom armlängds avstånd. 
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BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en prak
tisk handbok som visar hur du upprättar en 
års redo visning 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.

Populära 
bokslutshand-

boken med nya 
K2-reglerna 

För redo-
visnings  konsulter 

som vill utvecklas i 
råd givarrollen

För dig som 
måste förstå grund-
läggande ekono-

miska begrepp och 
rapporter
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STIFTELSER är en praktisk handbok för dig som 
ska bilda en stiftelse, sitter i styrelsen, eller på 
 annat sätt är engagerad i en stiftelse. Boken för
klarar utförligt och med många exempel hur en 
stiftelse bildas och drivs.
 Boken tar utförligt upp de juridiska bestäm
melser som styr verksamheten i en stiftelse, men 
den behandlar även andra områden som påverkar 
verksamheten, t ex beskattning och redovisning.
 Under senare år har ett stort antal ändringar i 
lagstiftningen i kraft, främst i stiftelselagen men 
också i bokföringslagen, årsredovisningslagen 
m fl. 

VÄRDEPAPPER innefattar en kapitelvis genom
gång av de värdepapper mm som finns på den 
svenska kapitalmarknaden. Som handbok är den 
ett praktiskt redskap att slå i både för tillämpning 
och i kunskapsgivande syfte.
 Varje kapitel innehåller dels en allmän beskriv
ning av hur värdepappret fungerar, dels en ge
nomgång av de skatteregler som gäller för respek
tive värdepapper. De flesta kapitel innehåller även 
exempel, som bland annat visar hur du ska dekla
rera dina försäljningar av värdepapper.
 Boken innehåller dessutom ett stort antal tips 
och råd för dig som köper och säljer värdepapper 
av olika slag.
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 ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING 
beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställ
ning kan avslutas och i vilka situationer det är 
tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. 
Reglerna är komplicerade och misstag kan bli 
kostsamma.
 I boken finns exempel på uppsägningsbesked, 
varning, besked om avskedande och andra viktiga 
dokument.

Undvik kost-
samma misstag 

när du säger upp 
anställda

Skatteregler, tips 
och råd för dig 

som handlar med 
värdepapper

Komplett hand-
bok för dig som 

är engagerad i en 
stiftelse
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Du kan läsa mer och beställa böckerna på www.blinfo.se eller kontakta oss på telefon 0650-54 14 00
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 Kurs + resa från 23 850:-
För mer information kontakta: Maria Wallner 0650- 54 14 00,  
maria.wallner@blinfo.se.

Basbelopp 2016 2017
Prisbasbelopp (pbb) 44 300 kr 44 800 kr
Förhöjt pbb 45 200 kr 45 700 kr
Inkomstbasbelopp 59 300 kr 61 500 kr

Statslåneräntan 
160831 – 0,05% 170430 0,42%
161130 0,27% 170630 0,52%
161231 0,36% 170831 0,63%

Referensränta 
2017-01-01–2017-06-30 – 0,5%
2017-07-01–2017-12-31 – 0,5%

Socialavgifter 2016 2017
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifter na 
16,36%. Regional nedsättning ges i vissa kommuner med 
 ytterligare 10 procent  enheter. 

2. Om längre karenstid valts är egenavgifterna lägre. På den del 
av den totala inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp 
 utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

Representation 2016 2017
Lunch, middag och supé 90 kr *
Frukost, mellanmål och 
liknande 60 kr *

Styrelsemöte, enklare 
förtäring 60 kr *

Representationsgåvor 180 kr 180 kr
Teater och greenfee 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
18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för 
tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

Kostförmån 2016 2017
Frukost 44 kr 45 kr
Lunch eller middag 88 kr 90 kr
Helt fri kost 220 kr 225 kr

Traktamente 2016 och 2017
Helt maximibelopp 220 kr
Efter tre månader 154 kr
Efter två år 110 kr
Halvt maximibelopp 110 kr
Nattraktamente 110 kr

Traktamentsreduceringar
Inrikes tjänsteresor maximibelopp, kr
Reducering för: 220 154 110
Frukost, lunch,  
och middag 198 139 99

Lunch och middag 154 108 77
Lunch eller middag 77 54 38
Frukost 44 31 22

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

Snabbfakta 2017
Oktober

20
Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2017 – pappers
blankett

25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2017 – elektronisk

26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt moms
deklaration för september (större företag)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms med EUhandel  
(bokslut 20170831)

Inbetalning av moms (större företag)

31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 20170331)

November

1
Inkomstdeklaration (bokslut 20170131, 20170228, 20170331 och 20170430)  
pappersblankett

Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för småhus

3
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 
30 000 kr (bokslut 20170531 och 20170630)

13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)

Momsdeklaration för juliseptember (mindre företag med tremånadersmoms)

Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EUhandel (bokslut 20170131, 
20170228, 20170331 och 20170430) – pappersblankett

Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)

Inbetalning av skatter och socialavgifter

Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 20160731 och 20160831)

20 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett

27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för 
oktober (större företag)

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms  
(bokslut 20170930)*

Inbetalning av moms (större företag)

Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk

30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 20170430)

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
blinfo.se under Företagskunskap/Faktabank. 

Spanien, Calpe 16–23 september 2018

Inled hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till Spanien 
och badorten Calpe på Costa Blancakusten. 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  varierande innehåll som du 
väljer bland.  
 Till stor del är kursen  nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms,  personal  
och  redo visning. Vi går bland annat igenom ny lagstiftning, intressanta förslag och 
aktuella rättsfall. 
  Kursen vänder sig främst till dig som  jobbar på redovisnings-/revisionsbyrå eller 
med   ekonomi- och personal frågor på ett företag.

mailto:maria.wallner@blinfo.se
http://www.blinfo.se
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