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Oraklet i Delsbo om det svenska
skattesystemet
Det känns lite kallt, mörkt och fuktigt i grottan är min första
tanke. Men i ett hörn sprakar en liten brasa inbjudande och
några facklor lyser ändå upp tillräckligt för att jag tydligt kan
se Oraklets åldrade, fårade ansikte där hen sitter med korslagda ben på sin björnfäll i mitten av grottan.
Den nya grottan här i Storberget i Näsviken är allt lite trivsammare tänker jag, flytten hit från den uttjänta lilla Delsbogrottan för 25 år sedan var nog ett lyckokast. Att Oraklet
trots flytten behållit sitt namn är av marknadsmässiga skäl
förståeligt och namnet var ju från början noga utvalt genom
historisk benchmarking, skillnaden mellan Delfi och Delsbo
är ju hårfin om man pratar lite snabbt och med dialekt. Som
man ofta gör här i trakten.
Jag har kommit för att höra Oraklets syn på ett av till
varons kanske allra viktigaste ämnen, inte minst under ett
valår, nämligen det svenska skattesystemet. Innan jag hunnit
mer än ett steg in i grottan och innan jag hunnit framföra
mitt ärende, börjar Oraklet tala:
– Jag ser många färger, hela regnbågens färger faktiskt.
Vilket normalt är en eloge till ett samhälle men som när det
gäller allvarliga saker som beskattning kan bli olyckligt. När
partifärger och röstfiske får styra istället för sunt förnuft och
samhällsnytta, ja då blir det röriga och komplexa skatteregler
istället för enkelhet och förutsebarhet.
– Det är synd om människan sa en Orakel-kollega till mig
en gång, och vem det är mest synd om kan man tvista om,
men det är i vart fall inte minst synd om småföretagarna.
Vem är exempelvis betjänt av en uppsjö av halvmärkliga
skattereduktioner som gör det hart när omöjligt att beräkna
sin skatt? Och som i vissa fall mer fungerar som bidrag och
stöd för vissa särintressen, insmuget via skattesystemet.
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Skattereduktion för fackföreningsavgift, ja det tar väl ändå
priset, skrockar Oraklet.
– Jag har till och med hört att det för min egen del kan bli
aktuellt med såväl certifierat kassaregister om jag börjar ta
betalt för mina tjänster, som med personalliggare och Växastöd om jag anställer nån för att t ex städa grottan. Ja, herre
jösses. Och skaffa bolag törs jag väl knappast med tanke på
de snåriga 3:12-reglerna.
– Jag ser förresten också en del svart och grått i min skattespaning, men det mesta synes ändå vara vitt i det här landet.
Ta vara på denna situation är mitt råd, i många andra länder
är det tvärtom. Behåll den höga skattemoralen genom att
använda skatteintäkterna till rätt ändamål. Och beskatta
arbete och företagande rimligt så vinner den vita sidan över
den mörka. Ingen bör ha en marginalskatt på mer än 50%
– minst hälften kvar av en inkomst bör vara den styrande
skattemässiga rättviseregeln.
Plötsligt tystnar Oraklet, till synes utmattad av den långa
engagerade utläggningen om det svenska skattesystemet.
Jag står tyst en stund för att smälta allt Oraklet sagt och för
att se om det ska komma något mera. Efter en stund vänder
jag mig om för att lämna grottan och låta Oraklet få sin vila
när jag hör Oraklets försynta avskedshälsning:
– Om du gillade min spaning så
finns det möjlighet att ge en liten
donation i korgen vid utgången, eller
via en donationsk napp på min hemsida.
Jag har förstått att en sådan donation
kan vara åtminstone momsfri…
Ulf Bokelund Svensson
VD i Björn Lundén Information
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Efter en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen ger Skatteverket
nu grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som
golf och ridning. Upp till 5 000 kronor i friskvårdsbidrag anser
Skatteverket att arbetsgivaren kan ge den anställde som en skattefri personalförmån.
Tidigare har "lyxsporter" som golf, ridning och utförsåkning inte
betraktats som en förmån av enklare slag, vilket gjort dem mer eller
mindre ointressanta som personalförmåner. Och mer än en gång har
företrädare för de aktuella sporterna uppvaktat myndigheter och
politiker men fått kalla handen. Men så, lagom till att golfbanor
och hagar börjat tina upp efter vintern, kom detta oväntade besked
som med säkerhet varmt välkomnas av såväl ridklubbar och golfklubbar som ridintresserade och golfspelande anställda.
Friskvårdsbidrag får enbart användas för själva utövandet av
aktiviteten – t ex ridlektioner, gymkort, liftkort eller greenfee – inte
för inköp av utrustning, mm. g

Nya bokslutsregler för s törre enskilda firmor
och handelsbolag
Nu införs ett nytt K-regelverk för årsbokslut (BFNAR 2017:3) som
omfattar alla företag som ska upprätta ett årsbokslut. Det handlar
främst om enskilda firmor, handelsbolag med fysiska delägare
och föreningar. Det nya regelverket – som kallas K2/K3 Årsbokslut
– ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 och
senare, men får frivilligt tillämpas tidigare.

Vilka ska tillämpa de nya reglerna?
Det nya regelverket för årsbokslut ska tillämpas av samtliga företag
som upprättar årsbokslut. Regelverket omfattar även filialer som
ska upprätta årsbokslut. Enskilda näringsidkare med en normal
nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får dock välja att upprätta
ett förenklat årsbokslut (K1). Motsvarande K1-regler finns även för
ideella föreningar och registrerade trossamfund vars nettoomsättning med tillägg för bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra
liknande intäkter normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Gamla regler får inte längre användas
Produktion:
Björn Lundén Information AB
Adress: Box 84, 824 65 Näsviken
Tel: 0650-54 14 00
Fax: 0650-54 14 01
E-mail: info@blinfo.se
Hemsida: www.blinfo.se
facebook.com/blinfo

Ansvarig utgivare:
Ulf Bokelund Svensson
Redaktion:
Thomas Norrman
Pål Carlsson
Formgivning:
Anki Wallner
Tryck: Falkenberg Graphic Media
Upplaga: 40 000 ex

Framöver kommer årsbokslut enbart att kunna upprättas enligt det
nya regelverket eller K1 (för dem som kan omfattas av detta). Någon
möjlighet att tillämpa BFN:s tidigare normgivning gällande årsbok
slut kommer inte att finnas kvar. Dessa regler har upphävts men får
tillämpas på räkenskapsår som har inletts före 1 januari 2018.

Läsa mer?
Du kan läsa mer om de nya reglerna för årsbokslut på
www.blinfo.se – sök på ”Huvudregelverk för årsbokslut”. g
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Företaget &
skatten

Representation

– vad är avdragsgillt numera?
I skattesammanhang är representation ett samlande begrepp för en lång rad aktiviteter som
görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Grundregeln är att
representationsutgifter är avdragsgilla bara om de har ett direkt samband med näringsverksamheten. På senare tid har det skett förändringar när det gäller avdragsmöjligheterna vid
representation, bland annat medges inte länge avdrag för måltidsrepresentation.

Omedelbart samband

Personalfester

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den
verksamhet som företaget bedriver för att
kostnaderna ska kunna betraktas som
avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten
och platsen för representationen och vilka
personer den riktar sig mot.

För kringkostnader vid en personalfest,
t ex lokalhyra eller kostnader för musik
underhållning eller uppträdande är det
högsta avdragsgilla beloppet 180 kr +
moms per person. Enligt Skatteverket bör
kostnader för högst två personalfester per
år vara avdragsgilla.

Måltidsrepresentation slopad
Avdragsrätten för representationsmåltider
(lunch, middag, supé och annan förtäring)
slopades 1 januari 2017. Avdragsförbudet
gäller både vid extern (med t ex kunder)
och intern (med anställda) representation.
Utgifter för förfriskningar och enklare
förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om det
nedan.
Moms får dock lyftas på utgifter för
representationsmåltider upp till 300 kr
per person.
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Enklare förtäring upp till 60 kr
Utgifter för förfriskningar och enklare
förtäring av mindre värde är avdragsgilla
med högst 60 kr + moms per person och
tillfälle. Detta gäller sådant som motsvarar
vad en arbetsgivare kan tillhandahålla
sina anställda skattefritt, t ex morgon
fika.
Det får alltså inte handla om något
som kan anses ersätta en måltid, som t ex
smörgåstårta eller landgång. Inte heller är
det avdragsgillt med starköl, vin och sprit
eller andra alkoholhaltiga drycker med
motsvarande alkoholstyrka.
Om beloppet överstiger 60 kr plus
moms får något avdrag inte göras alls
enligt Skatteverket. Momsen får dock
lyftas på utgifter upp till 300 kr per
person, det gäller även vid utgifter för
enklare förtäring.

Teaterbesök och golfspelande
Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis
en teaterbiljett anses vara 180 kr + moms
per person. Beloppet gäller både vid
extern och vid intern representation.
Vid extern representation är den
avdragsgilla kostnaden för greenfee vid
golfspel 180 kr + moms per person.
Vid intern representation blir bedömningen annorlunda eftersom kostnaden
då normalt är en del av den totala utgiften
för exempelvis en personalfest.

”… Ofta går representationen ut på att
en företagare vill påverka personer i
andra företag i för sig gynnsam riktning
genom att visa gästfrihet eller att åstadkomma ett personligt umgänges- eller
vänskapsförhållande, vilket skall främja
den förvärvsverksamhet som utövas av
den som bjuder.”
Utdrag ur en SOU om representation 1962

Demonstrationer
och visningar
Vid demonstrationer och visningar finns
möjlighet att göra avdrag för enklare
förtäring. Det avdragsgilla beloppet är då
60 kr + moms per person.

N
inomyhet
kor t!

BL Tolkning
– automatisk fakturatolkning
Varför BL Tolkning?
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Automatiserad bokföring
Snabbare arbetsflöde
Sänkta kostnader
Högre kvalitet på registreringarna
Digitaliserade underlag
Obegränsat antal fakturor

Med BL Tolkning automatiserar och snabbar du upp hela processen
vid registrering av leverantörsfakturor. Dessutom minimerar du
risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Väljer du att
koppla fakturatolkningen till BL Bokföring har du vips helt
automatiserat bokföringen av leverantörsfakturorna.

Artificiell Intelligens (AI)

Representations- och
reklamgåvor
Det högsta avdragsgilla beloppet för
representations- eller reklamgåvor är
300 kr plus moms per person från och
med 1 januari 2018.
Tidigare var det högsta beloppet
180 kr plus moms för representations
gåvor och enligt rättspraxis kunde avdrag
för reklamgåvor godtas till ett värde upp
till 350 kr inklusive moms per person. g

BL Tolkning bygger på AI (Artificiell
Intelligens), vilket betyder att en mjukvara, eller robot om man så vill, lär sig
att tolka dokumentet och extrahera
affärsinformationen. Utifrån tolk
ningen genererar funktionen bas
uppgifter samt ett konteringsförslag
som du (eventuellt) justerar och sedan
godkänner. För varje tolkning och
justering blir konteringsförslagen allt
mer precisa och efter en tid är träff
säkerheten i det närmaste hundra
procentig. Och när en maskin väl lärt
sig glömmer den inte ….

Vad krävs för att kunna
använda BL Tolkning?
För att kunna använda BL Tolkning
krävs att du kör BL Leverantör i
molnet. Du aktiverar funktionen inne
i programmet. För helt automatiserad
bokföring av leverantörsfakturorna
krävs att du även har BL Bokföring
eller BL Bokföring Plus.
Texten är ett utdrag ur vår
bok Representation.

För alla som har en
leverantörsreskontra
BL Tolkning är en perfekt lösning för
alla som använder en leverantörs
reskontra. Såväl företag som redovisningsbyråer och andra som hanterar ett
antal leverantörsfakturor har mycket
att vinna på den automatiserade
leverantörsfakturahanteringen.

39:-

/mån/företag

Obegränsat antal fakturor
BL Tolkning kostar 39 kr i månaden
per företag. Priset inkluderar ett
obegränsat antal fakturor.

396:- + moms

e-bok: 199:- + moms
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Förenklat årsbokslut
– så här gör du

För de flesta som driver enskild firma börjar det nu bli dags att upprätta ett förenklat årsbokslut för
att avsluta den löpande bokföringen. Ett förenklat årsbokslut behöver göras varje år och i den här
artikeln går vi igenom vad bokslutet består av och ger förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete.

Vem får göra ett förenklat årsbokslut och när ska det
vara klart?
Ett förenklat årsbokslut får göras av enskilda näringsidkare
med en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor.
Är din omsättning högre än så behöver du upprätta ett vanligt
årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet ska vara klart senast
6 månader efter räkenskapsårets utgång. I praktiken behöver
du dock var klar tidigare än så eftersom bokslutet ska ligga till
grund för inkomstdeklarationen (som ska lämnas senast
2 maj).

BALANSRÄKNING OCH R ESULTATRÄKNING

Det förenklade årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning och
en balansräkning.
Balansräkningen är en bild av den ekonomiska ställningen i
företaget i ett visst ögonblick. I årsbokslutet är det ställningen
i företaget på räkenskapsårets sista dag (31 december).
Balansräkningen innehåller:
• tillgångar B1–B9
• eget kapital B10
• skulder B13–B16.
Resultaträkningen visar hur företaget har gått under en viss
 eriod. I årsbokslutet är perioden det senaste räkenskapsåret.
p
Resultaträkningen innehåller:
• Intäkter – varor och tjänster (R1–R4)
• Kostnader – varor, material och tjänster, övriga externa kostnader, anställd personal och räntekostnader (R5–R8)
• Avskrivningar/nedskrivningar – byggnader och markanläggningar, maskiner och inventarier (R9–R10)
• Bokfört resultat, (R11)
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UPPLYSNINGAR OM OBESKATTADE RESERVER

Har företaget möjlighet att sätta av till t ex periodiseringsfond
och expansionsfond i deklarationen ska man i det förenklade
årsbokslutet lämna en upplysning om hur mycket som har satts
av. I en enskild näringsverksamhet bokför man inte själva avsättningen till periodiseringsfond eller expansionsfond utan det görs
bara i deklarationen.
Det finns fyra upplysningsrutor:
• U1 Periodiseringsfonder
• U2 Expansionsfond
• U3 Ersättningsfond
• U4 Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto,
avbetalningsplan på skog och liknande.

ARBETSGÅNG FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT

Här är ett förslag på en arbetsgång som kan underlätta arbetet
när du gör ett förenklat årsbokslut. En förutsättning för att man
ska kunna följa arbetsgången är att man gjort avstämningar på
både balans- och resultaträkningen. Det innebär att man
kontrollerat att bokföringen stämmer överens med verkligheten.
Arbetsgång:
1. Den löpande bokföringen stäms av (så som vi kort b
 eskrivit
ovan).
2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas
värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut
förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna
B1–B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras
och förs in i ruta R9 respektive R10.
3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och
värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än
5 000 kr.
4. Kundfordringar (inklusive moms) vid årets slut beräknas
och skrivs i ruta B7
5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr)
beräknas och skrivs i ruta B8.
6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt
andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras
och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran).

Korta fakta om förenklat årsbokslut
✓✓ Får göras av enskilda näringsidkare med nettoomsättning
på högst 3 miljoner kronor.
✓✓ Ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning.
✓✓ Ska vara klart senast 6 månader efter räkenskapsårets
utgång. I praktiken måste det vara klart tidigare än så då
bokslutet ska ligga till grund för inkomstdeklarationen
i maj.
✓✓ I det förenklade årsbokslutet lämnar du en upplysning om
hur mycket du har avsatt till obeskattade och delbeskattade
reserver.
✓✓ Det är du som näringsidkare som ska underteckna bokslutet.
✓✓ Ett förenklat årsbokslut ska arkiveras i 7 år tillsammans med
övrigt räkenskapsmaterial.

9. Leverantörsskulder (inklusive moms) vid årets slut beräknas
och skrivs i ruta B15.
10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr
beräknas och skrivs in i ruta B16.
11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan
beloppet behöva justeras).
14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive
övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5
respektive R6.

För en mer utförlig genomgång av ett för
enklat årsbokslut rekommenderar vi vår
webbkurs Förenklat årsbokslut i enskild
firma (K1) eller vår bok Bokföring och bokslut i enskild firma. Du beställer webbkursen
på blinfo.se/ekurser och boken på
blinfo.se/bocker.

15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.

396:- + moms

e-bok: 199:- + moms

16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan
beloppet behöva justeras).



6 uppl, april 16, 385 sid

17. Företagets tillgångar (B1–B9) summeras. Företagets skulder
(B13–B16) summeras.
18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa
skulder och förs in i rutan B10.
19. Upplysningar om obeskattade reserver lämnas i rutorna
U1–U4.
Det förenklade årsbokslutet ska sparas tillsammans med övrigt
räkenskapsmaterial i sju år.

Webbkurs Förenklat årsbokslut i enskild firma (K1)
Ur innehållet:
• Så gör du avstämning av bokföringen
• Värdering av bokslutsposter
• Bokslutskonteringar
• Arbetsgång – steg för steg
• Praktikfall
• Blanketten Förenklat årsbokslut
Pris: 990:- + moms
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Enskild firma eller aktiebolag
– vad är bäst?
Länge var enskild firma den klart dominerande företagsformen och närmast en självklarhet för den
som drev ett mindre företag. Men pendeln har svängt och i dag väljer de flesta som startar företag att
starta aktiebolag. Sänkt bolagsskatt, sänkt aktiekapital och slopat krav på revision är de viktigaste
orsakerna till skiftet. Men är aktiebolag bäst i alla lägen?
I den här artikeln jämför vi enskild firma med aktiebolag, både när det gäller beskattning, ansvar,
juridik, kostnader, mm.

VALET PÅVERKAS AV FLERA FAKTORER

BÅDE ENSKILD FIRMA OCH AKTIEBOLAG OFTA BÄST (!)

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive
företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, det vill
säga vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad,
i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din
ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har
med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensions
systemet.

Ett tips till den som ska starta företag är att starta både enskild
firma och aktiebolag.
Verksamheten bedriver du då huvudsakligen i den enskilda
f irman under den första tiden/första åren för att utnyttja de
skattefördelar som detta ger. En viss verksamhet måste dock
förläggas till aktiebolaget – du måste nämligen vara aktiv i
a ktiebolaget så att aktierna räknas som kvalificerade och du
därmed kan tillgodoräkna dig skattegynnat utdelningsutrymme.
Motsvarande tips får den som redan idag har enskild firma
och planerar att gå över till aktiebolag om något eller några år.
Då är det läge att starta aktiebolag redan nu för att komma åt
utdelningsutrymmet.

OBS!
Den skattemässiga fördelen med aktiebolag är störst när du
har inkomster över brytpunkten (468 700 kr för 2018). Då är det
fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement
till löneuttaget.
Har du ett resultat i den enskilda firman under brytpunkten är
skatten och avgifterna så pass låga att det inte alltid är lönsamt
att ombilda till aktiebolag. Tror du att resultatet i framtiden
kommer att ligga över brytpunkten kan det vara fördelaktigt
att starta ett aktiebolag parallellt med den enskilda firman
bara för att samla gränsbelopp för lågbeskattad utdelning
inför en framtida ombildning.
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MINDRE PERSONLIGT ANSVAR I AKTIEBOLAG

I aktiebolaget har du som ägare i princip inget ansvar för
bolagets skulder eller andra förpliktelser. Skulle aktiebolaget gå
omkull blir aktierna i bolaget värdelösa. Det är den förlust du
som aktieägare gör.
När det gäller mindre aktiebolag är det dock väldigt vanligt
att ägaren går i borgen för företagets lån, leasingavtal, hyres
avtal, osv. Särskilt gäller detta om bolaget har ett lågt aktie
kapital, t ex på minimi-nivån 50 000 kr.
Om du har enskild firma ansvarar du fullt ut för verksam
hetens skulder. En enskild firma är ju ingen juridisk person utan
verksamheten är helt sammankopplad med dig som fysisk person.

MINDRE ADMINISTRATION OCH FORMALIA
I ENSKILD FIRMA

Aktiebolag är den mest reglerade företagsformen och reglerna
kan i små bolag upplevas som -ganska krångliga och överdrivna.
För en enskild firma gäller inte någon omfattande formalia och
det finns ingen särskild lag om enskild näringsverksamhet.
Ett aktiebolag måste avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. För en enskild firma
behöver normalt bara ett årsbokslut upprättas (som inte registreras någonstans) och för de allra flesta enskilda firmor räcker
det med ett förenklat årsbokslut.
22% SKATT I BÅDA MEN BÄTTRE MED
EXPANSIONSFONDSSKATT

Det är samma skattenivå för aktiebolag som för enskilda närings
idkare på vinster som behålls i företaget. Aktiebolag betalar 22%
bolagsskatt på bolagets skattemässiga vinst medan enskilda
näringsidkare betalar 22% expansionsfondsskatt på den del av
vinsten som sätts av till expansionsfond. Trots att det är samma
skattenivå är det ändå fördel enskild firma vid en jämförelse
mellan bolagsskatt och expansionsfondsskatt. Expansionsfondsskatten återbetalas nämligen när expansionsfonden återförs till
beskattning.
LÄGRE SOCIALAVGIFTER I ENSKILD FIRMA

Som aktiebolagsägare räknas du som anställd och ska därför betala
arbetsgivaravgifter som normalt är 31,42%. För +65-åringar gäller
lägre nivåer.
En nackdel i aktiebolag är att du som ägare omfattas av systemet med sjuklön. Aktiebolaget måste alltså stå för din ersättning
under de första 14 dagarna vid sjukdom, först från och med
dag 15 kan du få ersättning (sjukpenning) från Försäkrings
kassan.
Enskilda näringsidkare får normalt sjukpenning redan från
dag 8.
En annan fördel med enskild firma är att socialavgiftsnivån är
lägre – egenavgifterna är nämligen bara 28,97% (jämfört med
arbetsgivaravgifterna på 31,42%). Dessutom gäller en generell
nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter på vinst
upp till 200 000 kr, vilket ger egenavgifter på denna del av
vinsten på bara 21,47% vid normalnivån 7 karensdagar.
För pensionärer gäller motsvarande lägre avgiftsnivåer som för
arbetsgivaravgifterna.
OBS!
För den som fyllt 61 år och tar ut full ålderspension hela året
blir det bara 16,36% (10,21 + 6,15) egenavgifter på överskott
i den enskilda firman. För den som redan har ett aktiebolag
men närmar sig 61-årsstrecket kan det därför vara intressant
att komplettera med en enskild firma.

UTDELNINGSREGLERNA I AKTIEBOLAG
VÄLDIGT GYNNSAMMA

Som ägare till ett aktiebolag gäller väldigt generösa och gynnsamma skatteregler för utdelning. Är du eller någon närstående
verksam i ditt bolag får du varje år tillgodoräkna dig ett stort
utdelnings-utrymme.
Utdelningsutrymmet är minst 2,75 inkomstbasbelopp, detta
enligt den så kallade schablonregeln (förenklingsregeln).
Utdelningsutrymmet kan sparas och räknas upp med en ränta,

så efter ett antal år kan det bli rejäla belopp. När du tar ut utdelning beskattas du som ägare med bara 20% kapitalskatt
(2/3 x 30%).
Har du högre lönesummor i aktiebolaget, cirka 400 000 kr
eller mer per år, får du tillgodoräkna dig ännu högre utdelnings
utrymmen tack vare regeln om lönebaserad utdelning.
Utdelning är intressant att ta ut om du har sammanlagda
förvärvsinkomster under året som ligger över brytpunkten för
statlig inkomstskatt. Detta är kanske inte alltid troligt om du
har en nystartad verksamhet. Därför brukar rådet vara att driva
verksamheten i enskild firma från början och sedan gå över till
aktiebolag när verksamheten börjar bli riktigt lönsam.
OBS!
Vårt råd är att du bör fundera över att driva både enskild firma
och aktiebolag redan innan verksamheten blivit riktigt lönsam, detta för att du ska kunna samla på dig sparat utdelningsutrymme för gynnsam utdelningsbeskattning någon gång i
framtiden.

För en fullständig genomgång av fördelar och
nackdelar med enskild firma respektive aktiebolag rekommenderas den nya upplagan av
Byte från enskild firma till aktiebolag. Den förklarar även steg för steg hur du gör en
ombildning i praktiken. Du beställer boken
på blinfo.se/bocker.

396:- + moms,
e-bok: 199:- + moms
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Nya pensionsregler
Pensionsgruppen har kommit
överens om att utveckla och
modernisera pensionssystemet.
Bland annat föreslås höjd ålder för
uttag av allmän pension och höjd
ålder för avgångsskyldighet.

Höjd ålder för uttag av pension
Sedan förra pensionsöverenskommelsen
har medellivslängden ökat med 2,4 år.
Pensionsgruppen föreslår därför att åldern
för när allmän pension kan börja tas ut
höjs. Idag kan allmän pension börja tas ut från
och med 61 års ålder. Denna ålder ska höjas successivt
till 64 år:
Ändring fr o m år
2020
2023
2026

Ålder*
62 år
63 år
64 år

Personer födda
1959–1960
1961–1962
1963 och senare

* Lägsta ålder för uttag av allmän pension. g
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25 maj
2018!

Hög tid att förbereda för nya
dataskyddsförordningen GDPR
GDPR har varit en ”snackis” ganska länge, och nu närmar sig införandet – den nya lagen för hantering
av personuppgifter börjar tillämpas 25 maj 2018. De största anledningarna till att GDPR blivit så hett
och omtalat är dels de enorma sanktionsavgifter som brott mot den nya förordningen kan medföra,
dels missuppfattningen att man hädanefter alltid måste ha samtycke från den registrerade personen.
Här ska vi försöka reda ut vad som gäller och vad du behöver göra nu.

Vad är nytt jämfört med personuppgiftslagen (PUL)?
Brott mot PUL har sällan gett några allvarligare påföljder. Men
den som bryter mot de nya reglerna riskerar sanktionsavgifter på
upp till 20 miljoner euro eller 4% av företagets eller koncernens
omsättning. En annan viktig skillnad är att det i GDPR ställs
mycket hårdare krav på dokumentation och information från
dig som hanterar personuppgifter. Enligt PUL får information
i ostrukturerad form hanteras fritt så länge det inte är kränkande,
men i och med GDPR kommer även information i löpande text,
bloggar osv att omfattas.

Berör det här mig?
GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter.
Redan att ha ett kundregister eller driva en blogg där personer
nämns innebär att du behandlar personuppgifter, så i princip
berörs alla företag av de nya reglerna och därmed även ditt.
Jag använder programvara från BL, vet jag att jag inte
bryter mot GDPR då?
GDPR har ingenting att göra med vilket system som används,
utan det är du som företagare som måste se till att ha information, dokumentation, rutiner och processer så att lagen följs.
Vi på BL kommer däremot att se till att det blir så enkelt för dig
som möjligt att följa denna lag. Dels genom anpassningar i
programvarorna för bland annat gallring och dataportabilitet,
dels genom att ta fram mallar, checklistor, information mm.
I de fall BL kommer att agera personuppgiftsbiträde kommer
färdiga personuppgiftsbiträdesavtal att finnas så att du inte
behöver ta fram dessa själv.
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På vilka grunder får jag behandla
personuppgifter?
Du har bara laglig rätt att behandla personuppgifter om du har
så kallad rättslig grund. De fyra grunder som oftast kommer att
bli aktuella är:
•
•
•
•

Samtycke
Avtal
Rättslig förpliktelse
Intresseavvägning.

Samtycke innebär att du inhämtar ett uttryckligt godkännande
från kunden att behandla dennes personuppgifter. Avtal ger dig
rätt att behandla personuppgifter för att kunna uppfylla åtaganden enligt avtalet. Rättslig förpliktelse är t ex att man är tvungen
att spara bokföringsunderlag i sju år enligt bokföringslagen eller
att man är tvungen att skicka in en inkomstdeklaration till
Skatteverket. Intresseavvägning innebär att du anser att ditt
intresse av att behandla uppgiften väger tyngre än den registrerades rätt att inte bli behandlad, det kan t ex vara fråga om
marknadsföring.

Vad räknas som personuppgift?
En personuppgift är något som ensamt eller i kombination med
andra uppgifter kan peka ut en unik nu levande person
(människa/fysisk person). Ett bra exempel är ett personnummer,
som helt ensamt kan peka ut en viss person. Ett namn i sig
själv är normalt inte en personuppgift eftersom det ofta finns
flera personer med samma namn. Kombinerar man däremot
namnet med en adress och postort är det högst troligt en personuppgift. Det är inte bara text som räknas som person
uppgifter utan även bilder, ljudupptagningar, fingeravtryck,
IP-adresser och a ndra uppgifter som kan identifiera en individ.
En uppgift om en juridisk person, t ex ett aktiebolag, är inte
en personuppgift. Men namnet på en person som jobbar i ett
företag kan vara en personuppgift.

Vad behöver jag som företagare i praktiken göra nu?
Det finns ett antal saker du som företagare måste få på plats
till 25 maj:
1. Du måste dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar.
En sådan dokumentation måste bland annat innehålla uppgifter om varför du behandlar uppgiften, hur länge du
behandlar uppgiften och vilka personuppgifter som samlas in.
	  Du behöver även dokumentera vilken rättslig grund som
används för att få spara personuppgiften. Ett exempel skulle
kunna vara att kunden beställer en produkt och du därför
behöver kunna leverera varan till kunden för att fullfölja
avtalet. Du behöver alltså ha namn och adress för att kunna
skicka varan och du kanske behöver en e-postadress för att
kunna skicka en faktura eller kontakta kunden. Möjligen kan
du även vilja ha ett telefonnummer för att kunna kontakta
kunden vid frågor. Du får däremot inte samla in extra upp
gifter som inte har med syftet att göra, t ex namn på andra
personer som bor på samma adress.
	  Du måste uppge lagringstiden för det du hämtat in, t ex att
du sparar uppgifterna så länge personen är kund hos er.
	  Den rättsliga grunden i detta exempel är att uppgiften
behövs för att du ska kunna fullfölja avtalet.
2. Du måste informera om t ex vilka personuppgifter du samlar
in, för vilket syfte och hur länge dessa sparas. Detta kan t ex
göras på en hemsida, via e-post eller i ett avtal.
3. Du måste även informera dina kunder om deras rätt att få sina
uppgifter rättade eller raderade och om deras rätt att få ut de
personuppgifter som de lämnat till dig genom registerutdrag
och rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form (dataportabilitet).
4. Använder du någon annan för att behandla dina personuppgifter måste du ha ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal
med denne, tillsammans med en instruktion om hur biträdet
får behandla de personuppgifter som du är ansvarig för. g

Vi har tagit fram en mall
för personuppgifts
biträdesavtalet. Den kostar
99:- och kan beställas på
blinfo.se/mallar.

Funderar du på att anställa?
– så här räknar du på kostnaden
Du ska naturligtvis inte gå in i en rekrytering med inställningen att en anställd är en kostnad. Det handlar ju en
möjlighet att få en hävstångseffekt och ökade intäkter i den
verksamhet du driver. Men lika fullt behöver du göra en
kalkyl inför en anställning och då bör du ha en rimlig
uppfattning om vilka kostnader en anställning innebär.

Kalkylen
Följande kostnader bör ingå i din kostnadskalkyl för en
anställd:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lön
Semesterlön 12%
Arbetsgivaravgifter med normalt 31,42% (lägre för äldre)
Premier för avtalsförsäkringar
Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%
Andra förmåner, t ex bilförmån

I exemplet har vi antagit att premien för avtalsförsäkringar
är 5% och att 4% av premien avser pensionsförsäkring och
att den anställde är i den åldern att vi ska betala fulla arbets
givaravgifter.
För en anställd med 25 000 kr i månadslön kan företaget
beräkna den totala lönekostnaden till:
Månadslön
Semesterlön (12% x 25 000)
Avtalsförsäkringar
[5% x (25 000 + 3 000)]

25 000 kr
3 000 kr
1 400 kr

Arbetsgivaravgifter
[31,42% x (25 000 + 3 000)]
Särskild löneskatt på pensionskostnader
[24,26% x (25 000 + 3 000) x 4%)]
Summa

8 798 kr
271 kr
38 469 kr

Det totala påslaget blir 13 469/25 000 = ca 54%

Förutom de ovan nämnda kostnaderna tillkommer kostnader
för bl a utbildning och sjukfrånvaro. För att inte räkna för
snålt bör du därför göra ett påslag på åtminstone 60–70%. g
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Nya lagar och
regler 2018
Sänkt skatt för pensionärer, växa-stöd även för aktie
bolag och handelsbolag och ett morot – piska-system
för beräkning av bilförmånsvärden. Det är några av de
mest omtalade skattenyheterna 2018.
Växa-stöd även för aktiebolag och handelsbolag

Ändrad beräkning av bilförmånsvärden

Från 1 januari kan även aktiebolag (utan anställda) och handelsbolag (med två delägare) få nedsatt arbetsgivaravgift när de
anställer för första gången. Istället för att betala fulla arbets
givaravgifter och/eller särskild löneskatt ska enbart ålderspensions
avgiften på 10,21% betalas under 12 månader. För personer som
är födda 1937 och tidigare ska inga avgifter alls betalas under
det första året.

Den som håller med bilförmån kan behöva se över valet av framtida bil då det blir en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet till
följd av beslutet om bonus-malus (morot-piska). Bonus-malus
går ut på att bilar med låga koldioxidutsläpp ska få en bonus vid
inköpstillfället medan bilar med höga utsläpp får ett straff i
form av högre skatt. Läs mer i en särskild artikel på sidan 16.

Mer i fickan för pensionärer

Reklamskatten för annonser i dagspress och andra periodiska
publikationer (idag 2,5%) slopas. Slopandet gäller inte annonsblad, kataloger eller program. Reglerna trädde i kraft 1 januari.

En glädjande nyhet för alla med åldern inne är att det blir en
höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid
beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Det innebär att alla med en
fastställd inkomst mellan 123 700 och 416 300 kr får höjt
grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr
per år. Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i
beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare
(under 65 år) tas bort för inkomster i detta skikt. Den största
skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på
ca 202 000 kr.
Reglerna gäller från 1 januari och planen är att skatten för
pensionärer ska sänkas ytterligare och att skillnaden i beskattning av löneinkomster och pension ska vara helt borttagen till
2020.
Redovisning av kontrolluppgifter

Arbetsgivare ska lämna uppgifter om utbetalda ersättningar för
arbete samt skatteavdrag för varje anställd löpande istället för en
gång per år. Lagändringen sker stegvis och först 1 januari 2019
omfattas det stora flertalet företag av de nya reglerna.
Ny dataskyddsförordning – GDPR

En ny dataskyddsförordning börjar gälla 25 maj i år. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Läs om hur du som
företagare påverkas av GDPR i en särskild artikel på sidan 10.
Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

Beskattning av sparande på ISK och i kapitalförsäkring höjs från
1 januari.
När det gäller kapitalförsäkringar ska kapitalunderlaget för
avkastningsskatt enligt de nya bestämmelserna multipliceras
med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet i stället för som
i dag med 0,75 procentenheter.
Även för investeringssparkonto (ISK) gäller från 1 januari att
k apitalunderlaget för den schablonintäkt som ska tas upp i
inkomstslaget kapital ska multipliceras med statslåneräntan
ökad med 1 procentenhet i stället för som i dag med
0,75 procentenheter.
12

| KundBLadet Mars 2018

Slopad reklamskatt

Skattefria personaloptioner

Riksdagen har beslutat att skattereglerna för vissa incitamentsprogram ska förbättras. Exempelvis ska förmånsbeskattningen
av personaloptioner tas bort och hela vinsten ska beskattas i
inkomstslaget kapital. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för små, nystartade företag att rekrytera och behålla
a nställda som behövs för att utveckla företaget. Men för att
optionerna ska räknas som personaloptioner krävs det att vissa
villkor uppfylls. Reglerna trädde i kraft 1 januari.

Nyheter som kan komma att gälla
från 1 juli 2018
Personalliggare i fler
branscher
I dag omfattas företag inom
bygg, restaurang, frisör och
tvätteri av reglerna om
personalliggare. Under 2018
ska regeringen lämna förslag
om att fordonsservice
verksamhet, livsmedelsoch tobaksgrossistverk
samhet samt kropps- och
skönhetsvård också ska
omfattas av krav på personalliggare.
Slopad skattefrihet för
privat sjuk- och hälsovård
Regeringen ska återkomma
med förslag om att skatte
friheten för förmån av privat
sjuk- och hälsovård samt sjuk-

vårdsförsäkringar ska slopas.
Samtidigt föreslås utgifter för
anställdas sjuk- och hälsovård
samt sjukvårdsförsäkringar för
anställda bli avdragsgilla.
Ränteavdragsbegränsningar
för aktiebolag m fl
Under 2018 planerar
regeringen återkomma med
förslag om ränteavdrags
begränsningar för juridiska
personer, t ex aktiebolag.
Avdragsbegränsningen ska
enligt regeringen kombineras
med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten mm.
Schablonintäkten på periodiseringsfonder bör enligt
regeringen höjas.

Snabbare, billigare och säkrare
med e-fakturering

Allt fler företag och organisationer går över till e-fakturering. Vissa för att kunderna eller föreskrifter
kräver e-faktura, men flertalet för att de har insett att det finns mycket att vinna på digital fakturahantering.
Med e-fakturering menas all hantering av EDI-fakturor (elektroniska fakturor) – både inkommande
och utgående, samt import från externa system. Det är en säker och effektiv metod att skicka och
ta emot fakturor digitalt.

Varför e-fakturering?
Med e-fakturering får du en snabbare och betydligt billigare
hantering av dina utgående fakturor. Du slipper portokostnader
och vet att fakturan når sin mottagare. Även hanteringen av inkommande fakturor effektiviseras, inte minst genom att du får
in ett digitalt underlag som du slipper skanna om du vill jobba
automatiserat med dina leverantörsfakturor.

Fördelar med e-fakturering:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Sänkta kostnader
Minskad tidsåtgång
Större leveranssäkerhet
Uppfyllande av vissa kunders krav på e-faktura
Miljövänligt
Ingen arkivering av papper

Med BL Fakturaflöde skickar du e-fakturor
för 2,50 kr/st
Med vår lösning för e-fakturering – BL Fakturaflöde – betalar
du endast 2,50 kr per ingående eller utgående e-faktura.
För att kunna använda BL Fakturaflöde för utgående e-fakturor
krävs att du kör BL Fakturering. För att ta emot inkommande
e-fakturor krävs att du kör BL Leverantör. Du aktiverar funk
tionen inne i programmet.
Om du är intresserad av e-fakturering med BL Fakturaflöde
är du välkommen att mejla till salj@blinfo.se eller ringa
0650-54 14 00.

Hur mycket fakturering hinner du
för 2,50 kr?
Priset för att hantera e-fakturor med BL Fakturaflöde är
2,50 kr per ingående eller utgående faktura. Hur långt h
 inner
du jobba med en pappersfaktura innan du är uppe i 2,50?
Gissningsvis hinner du trycka ut fakturan och ta fram ett
kuvert, längre h
 inner du knappast. Lägg 6 kronor i p
 orto på
det så inser du hur mycket det finns att spara på att skicka
e -fakturor med BL Fakturaflöde.

Läs mer på blinfo.se/e-fakturering
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Bättre försäkringsskydd för nya
företagare?
För enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag
gäller särskilda regler för den
sjukpenninggrundande
inkomsten (SGI). Under tiden
företaget befinner sig i uppbyggnadsskede kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande
arbete som anställd. Det
generella uppbyggnads
skedet är 24 månader.
För att flera ska våga starta
företag behöver tryggheten
för företagare öka i uppbyggnadsskedet. Många aktie
ägare tar ut mycket liten eller
ingen lön alls när de startar
företag och har därför svagt
försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. Regeringen vill nu att regler om uppbyggnadsskede ska införas
även för aktiebolag och att
tiden ska utökas till 36 månader, oavsett bolagsform.
Regeringen räknar med att
lägga en proposition under
våren och reglerna föreslås
träda i kraft 1 augusti 2018.

Flygskatt införs
Riksdagen har beslutat att en flygskatt införs
för resor med flygplan som tar fler än tio passagerare. Skatten är 60 kr–400 kr per passagerare beroende på slutdestination, och ska
betalas av flygföretaget. Flygskatt ska dock
inte betalas för barn under två år, transit- och
transferpassagerare, mfl. Reglerna träder i
kraft 1 april och beloppen ska varje år omräknas och fastställas av r egeringen.

SINK återgår till 25%
Från och med 1 januari 2018 höjs den
särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta från 20 till 25%. Det innebär en
återgång till den skattesats som gällde före
2014. Det här gäller dock inte de som har
A-SINK (utomlands bosatta artister m fl)
som fortfarande har 15% skatt.
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För dig som säljer tjänster är det viktigt att du
vågar stå för ditt pris och inte faller till föga för
prutningsförsök. Den prutning du accepterar
blir i förlängningen en rabatt på dina tjänster
vid fortsatta uppdrag hos kunden. Att stå fast
vid sitt utgångspris är enklare än att acceptera
prutning och sedan höja priset för att få ut det
arvode du vill ha.
3 argument mot prissänkningar
1.

2.

Har du startat
aktiebolag?
Glöm inte att utnyttja
investeraravdraget!
När du bildar eget bolag eller
deltar vid en nyemission i
någon utomståendes bolag
kan du få skattereduktion
motsvarande 15% av det
satsade beloppet. För ett
vanligt 50 000-kronorsbolag
innebär detta att du får tillbaka 7 500 kr på skatten.
Ett av villkoren är att före
taget har ett löneunderlag på
minst 300 000 kr under investeringsåret eller året därpå.
Du deklarerar investerar
avdraget på blankett K11 för
det år du uppfyller villkoret
om löneunderlaget.

Pruta inte på dina
tjänster!

3.

Framtidsfullmakt populäraste
mallen
På blinfo.se finns närmare 150 dokument
mallar att beställa och ladda ner. Du hittar
mallar för i stort sett alla dokument du kan
tänkas behöva upprätta både i företaget och
privat. Så här ser 10 i topp-listan ut för de
senaste tre månaderna:
1. Framtidsfullmakt
2. Anställningsavtal
3. Gåvobrev fastighet
4. Hyresavtal lokal
5. Enkelt skuldebrev
6. Aktiebok
7. Äktenskapsförord
8. Kontrollbalansräkning
9. Testamente
10. Bouppteckning

Det krävs en stor volymökning för att
kompensera en prissänkning. Flera
undersökningar visar att det vid en prissänkning på 5% krävs en volymökning
på upp till 17,5% för att behålla den
vinstmarginal företaget hade före prissänkningen.
Prissänkningar leder i de flesta fall bara
till tillfällig tillväxt i marknadsandelar.
Efter en tid reagerar konkurrenterna
genom att sänka priserna och vinna tillbaka marknadsandelar. I slutändan är
man tillbaka på ruta ett, möjligen med
den skillnaden att prisnivån på marknaden har sänkts.
Kundernas prisuppfattning förvrids.
När priserna sänks anpassar sig kund
erna snabbt till den nya prisnivån. När
du sedan vill höja priserna är inte kund
erna lika villiga att betala eftersom de
har vant sig vid det lägre priset.

Bokföringssupport för
59 kr i månaden
Vårt webbforum ger dig snabba svar när du
är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Du kan exempelvis
få veta hur du bokför moms, årets resultat,
representation, utdelning och påminnelseavgift. Bokföringssupport har ingen koppling till företagsform eller vilket bokföringsprogram du använder utan passar för alla
typer av företag. Läs mer om tjänsten på
blinfo.se/bokforingssupport.

Ny ägarstruktur i BL
BL har under hösten 2017 genomgått ett
generationsskifte. Björn Lundén har sålt
sina aktier i företaget till Christer Stenis och
Henry Arousell. Vd Ulf Bokelund Svensson
är liksom tidigare majoritetsägare med 66%
av aktierna. Gemensamt för de nya ägarna
är att de sedan många år är aktiva i BL med
bland annat programutveckling.
Björn Lundén delar sin tid mellan
Näsviken och Medellin i Colombia och är
fortfarande aktiv i företaget.

Enskild firma säljer bäst
Trots att det startas betydligt fler aktiebolag
än enskilda firmor i dag är Enskild firma den
mest köpta av våra närmare 80 boktitlar. Så
här ser topplistan för bokförsäljningen ut:
1. Enskild firma
2. Eget aktiebolag
3. Bokföring
4. Bokslut & årsredovisning
   i mindre aktiebolag – K2
5. Bostadsrättsföreningar
6. Avdrag
7. Anställda
8. Lönehandboken
9. Företagets ekonomi
10. Förmåner

Smarta integrationer
för dina BL-program
För att underlätta vardagen i din verksamhet
har vi nu utvecklat integrationer som gör det
möjligt att koppla ihop dina BL-program med
andra typer av system och program, som
exempelvis iZettle och Capcito. Information
du tidigare behövt mata in manuellt kommer nu in i systemet automatiskt.

Med vår integration mot iZettle, som är
ett mobilt betalningsföretag, slipper du bokföra din dagsförsäljning manuellt. Via en
inställning kopplas ditt BL-program ihop
med iZettle och din dagsförsäljning bokförs
automatiskt varje dag. Skulle du behöva går
det även att läsa in transaktionerna manuellt.
En annan integration är den mot Capcito,
ett företag som erbjuder finansiering med
fakturor som säkerhet. När kopplingen till
BL-programmet är gjord går Capcito automatiskt in i din bokföring, analyserar ditt
företags kundfakturor och kan därefter
presentera ett låneförslag. Detta kan underlätta bland annat för dig som skickar fakturor
på stora belopp men inte så ofta och därför
kan få likviditetssvackor.

Vill du läsa mer om våra integrationer kan
du gå in på blinfo.se/integrationer.

Anna Fransson,
försäljning

Jenny Grahn,
försäljning

Frida Eriksson,
programsupport

Anders Henriksson,
försäljning

Regeringen har lämnat förslag som ska ge konsumenterna rimligare villkor på
marknaden för snabblån och
andra liknande krediter med
höga kostnader (högkostnadskrediter).
Idag överstiger räntan på
snabblån i flertalet fall 50%
och det förkommer kredit
räntor på till 400%. Regeringen föreslår därför att
kredit- och dröjsmålsräntan
maximalt får vara 40 procentenheter högre än referens
räntan (för närvarande 0,5%).
Kostnaderna för en högkostnadskredit som räntor, avgifter
och inkassokostnader ska
enligt förslaget inte få överstiga det lånade beloppet.
Lånar man 1 000 kr ska man
alltså inte behöva betala mer
än totalt 2 000 kr.
Regeringen vill också skärpa
reglerna för marknadsföringen
av lån till konsumenter så att
inte reklamen utformas så att
den lockar konsumenter till
snabba, ogenomtänkta beslut.
Reglerna föreslås träda i kraft
1 september 2018.

Datainspektionen =
Integritetsskyddsmyndigheten

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

Ränte- och
kostnadstak för
snabblån

Helene Erlandsson,
programsupport

Niklas Ohlsson,
programsupport

Erik Lindberg,
försäljning

Mårten Gustafsson,
systemutveckling

Regeringen tillför från och
med 2018 Datainspektionen
30 miljoner kr extra för att
stärka myndighetens arbete,
bland annat med de nya uppgifter som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
Datainspektionen blir en
central tillsynsmyndighet på
området och byter samtidigt
namn till Integritetsskyddsmyndigheten. De ökade
resurserna ska bidra till att
myndigheten bättre kan
stödja och ge råd till myndigheter, företag och allmän
heten när det gäller personuppgiftsbehandling och
EU-regelverket.
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Bilen och skatten
– nyheter 2018

Från årsskiftet ingår inte längre trängselskatten i bilförmånsvärdet, vilket gör det dyrare med förmånsbil för
både arbetsgivare och anställd. En annan nyhet är att ett bonus-malus-system (morot-piska) införs 1 juli 2018
som innebär att bilar med låga utsläpp gynnas skattemässigt medan bilar med högre utsläpp beskattas
hårdare de tre första åren.

Fordonsskatt och bilförmån från 1 juli
Beräkningen av bilförmånsvärdet ändras från 1 juli 2018 på
grund av reglerna om bonus-malus (se nedan). Fordonsskatt ska
inte längre ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga
beräkningen av förmånsvärdet, utan i stället läggas till som
ytterligare en post vid beräkningen av förmånsvärdet. Det är då
den enskilda bilens faktiska fordonsskatt som ska användas.
Morot och piska

Bonus-Malus (morot-piska)-systemet omfattar alla nya bilar
(lättafordon) med fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Det innebär (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 tas ett förhöjt koldioxidbelopp 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.

Trängselskatt ingår inte längre i bilförmånen
Från årsskiftet gäller at trängselskatt samt väg-, bro- och
färjeavgifter inte längre ingår i bilförmånsvärdet. Det får främst
betydelse för tjänstebilsinnehavare (och arbetsgivare) i Stockholm
och Göteborg – drygt 100 000 personer med bilförmån ska det
enligt uppgift finnas i Stockholms län och Stor-Göteborg.
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Kan bli en dyr historia

Om vi tänker oss att man åker till- och från jobbet i rusningstrafik, så blir kostnaden i Stockholm 15 400 kr vid 220 arbetsdagar/år. Motsvarande siffra i Göteborg är 9 680 kr. Trängselskatten kan hanteras på olika sätt av en arbetsgivare. Betalar
man den åt de anställda 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
arbetsgivaravgifter, 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 du ser finns det alltså all anledning för arbetsgivare som
tillhandahåller tjänstebil till sina anställda att fundera över hur
man ska hantera detta. Ett alternativ (om man inte avtalat om
annat) är givetvis att låta de anställda själva betala trängsel
skatten, förslagsvis genom ett nettolöneavdrag (inte brutto
löneavdrag). g

Enklare för aktiebolag att göra
årsredovisningen själv
För aktiebolagen har det gjorts en hel del förenklingar på senare år. Det har gjort det enklare för framförallt mindre aktiebolag att själva sköta redovisningen. Ja, det gäller i vart fall aktiebolag som följer
K2-regelverket. Men förenklingarna till trots väljer det stora flertalet av dessa aktiebolag att lämna bort det
sista momentet – upprättande av årsredovisning – till en redovisnings- eller revisionsbyrå. Sannolikt för att
årsredovisningen upplevs som komplicerad att göra och för att årsredovisningen är ett officiellt dokument
som ska kunna skickas in till Bolagsverket. Men ny teknik och större möjligheter till interaktion förändrar
förutsättningarna och skapar möjligheter för mindre aktiebolag med okomplicerade förhållanden att göra
sin årsredovisning själva med stöd av smarta webbapplikationer.

Så enkelt det någonsin är möjligt
Anette Broberg och Lena Sörell är projektledare för BL:s webbtjänst Digitala Årsredovisningen. Under det ett och ett halvt år
som projektet pågått har de haft för ögonen att den nya webbtjänsten ska göra det så enkelt det någonsin är möjligt att göra
en årsredovisning.

– En stor del av innehållet i årsredovisningen hämtas automatiskt från bokföringen och från Bolagsverket. Till exempel genereras merparten av informationen i förvaltningsberättelsen och
en korrekt uppställd resultat- och balansräkning automatiskt,
förklarar Anette Broberg.
– Resterande uppgifter kompletterar användaren med genom
att följa en guide med enkla frågor, inflikar Lena Sörell.

Lena Sörell och Anette Broberg är projektledare för
BL:s webbtjänst Digitala Årsredovisningen

Klockren tjänst för konsulter m fl
De båda projektledarna betonar att Digitala Årsredovisningen
inte är något program där du gör bokslutsjusteringarna utan är
avsett för att just årsredovisningens delar och uppställningen ska
bli korrekt.
– För t ex konsulter och andra med få transaktioner och
okomplicerade förhållanden, är det inte många periodiseringar
eller andra bokslutsjusteringar som behöver göras. För dem är
Digitala Årsredovisningen en klockren tjänst. Har man mer
komplicerade förhållanden får man vänta tills vi utvecklat bokslutsfunktionen i tjänsten, konstaterar Lena Sörell.
Förutom bokslutsfunktionen kommer möjligheten att göra
inkomstdeklaration att tillkomma.
Att göra en komplett årsredovisning med Digitala Årsredovisningen kostar 890 kr. Du kan läsa mer om webbtjänsten på
digitalaarsredovisningen.se. g

Digitala Årsredovisningen är en webbtjänst som kan
användas av alla aktiebolag som tillämpar K2-reglerna, inte
är koncernföretag och som bokför enligt BAS-kontoplanen.
Tjänsten fungerar med alla bokföringsprogram och
ekonomisystem.
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FRÅGOR & SVAR
Arkivering av e-fakturor
och andra digitala
underlag

Egna uttag av pengar,
varor mm i enskild
näringsverksamhet

Jag får allt fler e-fakturor från mina leverantörer. Vilka regler gäller egentligen för
arkivering av digitala underlag?

Om jag tar ut pengar eller grejor från min
enskilda firma, hur beskattas det?

Svar:
Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinfor
mation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i
den form den hade när den kom till företaget.
Får exempelvis ett företag in material på pap
per ska det också arkiveras på papper och har
det kommit in elektroniskt ska det arkiveras
elektroniskt. Det går däremot inte att skanna
in pappersfakturor och sedan slänga faktu
rorna när allt är inskannat. Man får inte heller
skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara
arkivera dem på papper, de måste även arkiv
eras digitalt.
Väljer du att skanna in en pappersfaktura
säger dock bokföringslagen att du bara
behöver arkivera pappersfakturan (originalet)
i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Framtidsfullmakt eller
testamente?

Svar:
Du som driver enskild firma kan inte ta ut
någon lön i vanlig mening. För det första kan
du aldrig anses som anställd i din enskilda
firma. För det andra beskattas du för verk
samhetens resultat och inte för hur mycket
pengar du tar ut.
Därför ska kontanta uttag för ”lön”,
pensionssparande och liknande inte redo
visas som kostnader, utan som egna uttag.
Egna uttag av varor och tjänster från verk
samheten ska redovisas som om en försälj
ning gjorts till marknadsvärdet.
Ur skattesynpunkt är det alltså den skatte
pliktiga inkomsten som är din lön. De år du i
deklarationen redovisar en förlust har du inte
någon skattepliktig inkomst.
Det här var det korta svaret. För att veta
mer, gå till www.blinfo.se och läs artikeln
”Eget uttag i enskild firma – så beskattas du”
(använd sökrutan på startsidan).

Det är mycket snack om framtidsfullmakt
nu och flera av mina bekanta har rekommenderat mig att skriva en. Räcker det
inte med att jag skrivit testamente?
Svar:
Jo, om du endast vill reglera vad som ska
hända med dina tillgångar den dag du avlider.
Framtidsfullmakten träder in tidigare, näm
ligen om och när du inte längre är kapabel att
fatta självständiga beslut, t ex på grund av
sjukdom. I framtidfullmakten utser du en full
maktshavare, t ex någon i familjen eller en
släkting, som tar hand om dina ekonomiska
och andra åtaganden när du inte längre kan.
En framtidsfullmakt kan alltså inte ses som ett
alternativ till testamente men är ett alternativ
till god man och förvaltare.

Är ingen
måltidsrepresentation
avdragsgill längre?
Är det bara representationsmåltider med
kunder som inte är avdragsgillt längre eller
gäller det även måltidsrepresentation med
anställda vid personalfester och liknande?
Svar:
Avdragsförbudet gäller både extern (mot kun
der) och intern (mot anställda) måltidsrepre
sentation. För båda typerna av representa
tion gäller dock att moms får lyftas på
utgifter för måltidsrepresentation upp till
300 kr per person.
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Kan jag spela golf
avdragsgillt nu?
Jag har förstått att Skatteverket gjort
en kovändning och att arbetsgivares
friskvårdsbidrag till anställda numera
även medges för ”dyrare” sporter som
golf och utförsåkning. Kan jag som
aktiebolagsägare dra av greenfee för
mina golfrundor i bolaget nu?
Svar:
Ja, som ägare till aktiebolaget räknas du
som anställd och kan därför få friskvårds
bidrag med upp till 5 000 kr för t ex green
fee eller liftkort. Någon motsvarande
möjlighet finns inte för dig som driver
enskild firma eller handelsbolag. Frisk
vårdsbidrag kan inte omfatta utrustning.

Kostförmån eller
traktamente?
Vad är egentligen mest lönsamt för mig
som fåmansföretagare på tjänsteresa –
att låta bolaget betala maten och skatta
för kostförmån eller att ta ut traktamente
och betala själv?

GDPR och samtycke
Innebär GDPR att jag måste begära in
samtycke från alla kunder i mitt kund
register?
Svar:
Nej. Det har blivit en viss mytbildning kring
den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som
börjar tillämpas i maj 2018. Till denna myt
bildning hör att du som hanterar personupp
gifter, t ex kunduppgifter, i alla lägen måste
ha personens samtycke till detta. Men så är
det alltså inte, det finns flera andra rättsliga
grunder för personuppgiftsbehandling. Läs
mer utförligt om hur GDPR påverkar dig som
företagare i en särskild artikel på sidan på
sidan 10.

Svar:
Om måltiden kostar mer än ca 175 kr lönar
det sig normalt att låta bolaget betala
(och skatta för kostförmån 94 kr). Det skattefria
traktamentet reduceras då med 81 kr. Kostar
måltiden mindre är det normalt mer lönsamt
att ta ut traktamente (81 kr för lunch/middag)
och betala själv. För helt fri kost (frukost,
lunch och middag) går gränsen vid ca 440 kr.
Förmånsvärdet är då 235 kr och traktaments
reduceringen 207 kr.
Observera att kostförmånsvärdet gäller en
måltid av ”normal beskaffenhet”, dvs en mål
tid av dagens rätt-liknande karaktär inklusive
tillbehör som bröd, smör, sallad och måltids
dryck. Gäller det t ex en lyxig trerätters
middag ska förmånen värderas till marknads
värdet istället.

Boknyheter som förenklar ditt företagande

FÖR DIG SOM
VILL FÅ UT MER AV
DIN ENSKILDA
FIRMA

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok för
alla som har eller tänker starta enskild firma.
I boken finns allt du kan tänkas undra över
som egen företagare när det gäller skatt, ekonomi
och juridik. Boken är praktiskt inriktad och
innehåller många exempel.
Enskild firma hjälper dig även att deklarera
på NE- och INK 1-blanketterna. Deklarationshandledningen gäller för den deklaration du
lämnar 2018 (för inkomståret 2017).

HANDBOK
MED 100-TALS
KONTERINGS
EXEMPEL!

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

396:- + moms

396:- + moms
e-bok: 199:- + moms

e-bok: 199:- + moms


26 uppl, jan 18, 304 sid

22 uppl, mars 18, 456 sid



MISSA INGA
AVDRAG I ÅRETS
DEKLARATION!

AVDRAG 2018 är ett perfekt avdragslexikon
inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla
upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning.
Allt förklarat på ett begripligt sätt och med
många praktiska exempel och tips.
Vi går igenom vad som är avdragsgillt och
vad som inte är avdragsgillt i deklarationen.
Vi behandlar de tre inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst och kapital i separata avdelningar
i boken.
Totalt innehåller Avdrag 2018 fler än
750 sökord!

296:- + moms

e-bok: 149:- + moms


FÖR AKTIE
BOLAGSÄGARE
SOM INTE HAR EN
REVISOR
ATT FRÅGA

UPPDATERAD
HANDBOK FÖR
ARBETSGIVARE
SOM VILL HA FULL
KOLL

EGET AKTIEBOLAG är en bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med
enklast möjliga administration. Du lär dig hur
ett litet a ktiebolag 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
k allade fåmansreglerna.
I boken läser du om hur dessa fungerar, bland
annat när det gäller inkomstuppdelning inom
familjen.

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.

396:- + moms
e-bok: 199:- + moms

496:- + moms
e-bok: 249:- + moms



6 uppl, jan 18, 211 sid



23 uppl, jan 18, 319 sid

KOMPLETT
HANDBOK FÖR
DIG SOM GÖR
LÖNER 2018

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar gör löner.
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 som hanterar löner.

496:- + moms

e-bok: 249:- + moms


12 uppl, jan 18, 382 sid

21 uppl, jan 18, 386 sid

Du kan läsa mer och beställa böckerna på www.blinfo.se eller kontakta oss på telefon 0650-54 14 00
		

KundBLadet Mars 2018

| 19

Basbelopp
Prisbasbelopp (pbb)
Förhöjt pbb
Inkomstbasbelopp

2017

2018

44 800 kr
45 700 kr
61 500 kr

45 500 kr
46 500 kr
62 500 kr

Kom-ihåg-datum
Mars
1
12

Inkomstdeklaration (bokslut 2017-07-31 och 2017-08-31) – pappersblankett
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2016-09-30, 2016-10-31, 2016-11-30
och 2016-12-31)
Inbetalning av skatter och socialavgifter

Statslåneräntan
161231
170430
170630

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

0,36%
0,42%
0,52%

170831
171130
171231

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)

0,63%
0,49%
0,52%

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2017-07-31
och 2017-08-31) – pappersblankett
Momsdeklaration för januari (mindre företag med månadsmoms)

Referensränta
2017-07-01–2017-12-31
2018-01-01–2018-06-30

– 0,5%
– 0,5%

Socialavgifter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter1, 2

1

2017

2018

31,42%
28,97%

31,42%
28,97%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifterna
16,36%. Regional nedsättning ges i vissa kommuner med
y tterligare 10 procentenheter. För den först anställde i företag som inte har anställda är avgifterna i vissa fall 10,21%.
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

2017

Lunch, middag och supé*
Enklare förtäring
Representationsgåvor
Teater och greenfee

0 kr
0 kr
60 kr 60 kr
180 kr 300 kr
180 kr 180 kr

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari (mindre företag)

20

Periodisk sammanställning för februari – pappersblankett

26

Periodisk sammanställning för februari – elektronisk
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2018-01-31)*
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för
februari (större företag)

April
3

Bilersättning 2017 och 2018

12

2017

2018

Frukost
Lunch eller middag
Helt fri kost

45 kr
90 kr
225 kr

47 kr
94 kr
235 kr

Traktamente

2017

2018

Helt maximibelopp
Efter tre månader
Efter två år
Halvt maximibelopp
Nattraktamente

220 kr
154 kr
110 kr
110 kr
110 kr

230 kr
161 kr
115 kr
115 kr
115 kr

Traktamentsreduceringar

2017

2018

Inrikes tjänsteresor helt maximibelopp, kr
Reducering för:
220
230
Frukost, lunch, och
198
207
middag
Lunch och middag
154
161
Lunch eller middag
77
81
Frukost
44
46

Utlandstraktamente

Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2017-07-31
och 2017-08-31) – elektronisk
Momsdeklaration för februari (mindre företag med månadsmoms)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars (mindre företag)

16

Slutskattebesked (bokslut 2017-01-31, 2017-02-28, 2017-03-31 och 2017-04-30)

20

Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2018 – pappersblankett

25

Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2018 – elektronisk

26

Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2018-02-28)*
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för
mars (större företag)

30

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2017-09-30)

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 v arierande innehåll som du
väljer bland.
Till stor del är kursen n
 yhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms, p
 ersonal
och r edovisning. 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 e
 konomi- och personalfrågor på ett företag.
Kurs + resa från

23 850:-

För mer information kontakta: Maria Wallner 0650-54 14 00, maria.wallner@blinfo.se.

(4923)

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

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

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

Kostförmån

Inkomstdeklaration (bokslut 2017-07-31 och 2017-08-31) – elektronisk
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2017-08-31)

2018

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).
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