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Vi på Björn Lundén har i mer än 30 år förenklat vardagen för 

små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda smarta 

programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg som 

hjälper dig sköta företagets bokföring, fakturering, löner, deklara-

tion, bokslut och andra förpliktelser som förmodligen inte är skälet 

till att du valt att driva företag.

Riktig support från riktiga människor
Vi satsar hårt på digitalisering och automatiserade flöden som 
 effektiviserar för våra programanvändare. Men vi tror även på 
personlig hjälp från människa till människa. Väljer du en pro-
gramlösning från oss ingår riktig programsupport. Inte från 
 någon chatbot eller inhyrd helpdesk. Nej, hos oss får du snabb 
och personlig hjälp på telefon av supportmedarbetare med stor 
kompetens när det gäller både program- och redovisningsfrågor. 
En trygghet du inte får hos någon annan programleverantör.

Enklare att driva företag – om du har rätt verktyg
Den tekniska utvecklingen går snabbt med mobilitet, automatise-
ring och artificiell intelligens (AI). Allt fler av myndigheternas 
tjänster gentemot företagen digitaliseras. Det gör att förutsätt-
ningarna för att driva företag förenklas och förbättras – men bara 
om du får de rätta verktygen från oss leverantörer av administra-
tiva system och programvaror av olika slag. Här satsar vi stenhårt 
och ligger redan långt framme.
 Samtidigt ändras hela tiden regelverk, föreskrifter och praxis 
på redovisnings-, skatte-, moms-, juridik- och personalområdet 
vilket ställer höga krav på oss leverantörer av kunskapstjänster, 
krav på ständig uppdatering och på nya tjänster som passar i den 
alltmer digitala värld företagen befinner sig i sin vardag. En stor 
utmaning, som vi tar varje dag i veckan, och samtidigt en mycket 
stor möjlighet både för oss och för dig som företagare.   

Trevlig läsning!

Ulf Bokelund Svensson 
VD i Björn Lundén Information
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Löneprogram som fixar AGI, karensavdrag 
och GDPR-säkra lönebesked
– program- och lönesupport ingår!

Läs mer och testa gratis i 30 dagar på www.blinfo.se/loneprogram

Hos oss hittar du lättanvända löneprogram som bygger på vår  mång åriga 

erfarenhet av löne- och personaladministration. Programmen passar 

för alla anställningsformer och du sparar mycket tid i lönehanteringen 

genom inbyggda smarta funktioner. Kör du fast är det en trygghet att 

personlig program- och lönesupport ingår. 

Varför välja ett löneprogram från Björn Lunden?
 ✓ Program- och lönesupport ingår

 ✓ GDPR-anpassade

 ✓ Hanterar AGI och karensavdrag

 ✓ Säkra lönebesked via app

 ✓ Molnbaserat

Deltar ditt företag i offentliga upphandlingar och skickar  fakturor  
till offentliga sektorn?
Från och med den 1 april 2019 blir det lag på att leverantörer till offentlig sektor endast ska 
skicka elektroniska fakturor. Det nya lagkravet kommer att gälla för alla offentliga upphand-
lingar, även direktupphandlingar. Det är totalt ca 200 000 företag som gör  affärer med den 
offentliga sektorn och som därför påverkas av de nya reglerna.

ny europeisk standard
Enligt lagkravet ska e-fakturorna skickas enligt en ny europeisk 
standard (om inte någon annan standard har avtalats) som alla 
 leverantörer till offentlig sektor ska kunna följa. Samtidigt ska alla 
myndigheter och enheter kunna ta emot e-fakturorna. PDF-fak-
turor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte kraven för 
den nya standarden. Inköp som betalas kontant eller med kort 
omfattas inte av lagkravet.

BL Fakturaflöde
Med BL Fakturaflöde kan vi erbjuda dig som kör BL Leverantör 
eller BL Fakturering en smidig tjänst för hantering av e-fakturor 
och som lever upp till lagens krav. Med BL Fakturaflöde kan du 
skicka och ta emot e-fakturor för endast 2,50 kr/faktura. g

Från 1 april är e-faktura ett krav 
vid offentlig   upphandling

Läs mer på www.blinfo.se/e-fakturering
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På 70- och 80-talen buntades alla inkomster ihop och beskattades progressivt med 
skyhöga skatter. Då var varje krona i avdrag värd sin vikt i guld och dessutom var 
 skattereglerna utformade så att avdrag var en närmast given och viktig del för snart 
sagt alla deklaranter, såväl för vanliga löntagare som för företagare.

Dagens skattesystem är helt annorlunda och dagens skattenivåer mycket lägre. 
Ett avdrag är idag inte ”värt” lika mycket och skattereglerna är mycket tydligare och 
enklare. Dessutom är avdragsmöjligheterna mycket mer begränsade när det gäller 
inkomstslagen tjänst och kapital.

Avdragen uppkommer löpande
Du som driver företag ska inte känna någon ångest för att du inte 
”letar” avdrag genom att t ex läsa medias avdragstips inför dekla-
rationen. Avdragen uppkommer löpande och bokförs löpande 
och några ytterligare avdrag i deklarationen förekommer normalt 
inte.
 Möjligen (vilket kanske är verkligheten för många av de 
allra minsta enskilda firmorna) summeras avdragen 
en gång per år utifrån verifikat mm när bokslu-
tet och deklarationen görs. Utgångs punkten 
är ändå att avdragen normalt ska finnas 
bokförda.

Men finns det alltså inga 
 häftiga avdragstips längre?
Vi gillar Skatteverkets devis att man ska 
betala rätt skatt, dvs du ska deklarera 
alla dina skattepliktiga inkomster men 
också se till att göra de avdrag skattereg-
lerna ger dig rätt till.  Precis så, varken mer eller mindre. 
 Det är inte riktigt svaret på rubrikens fråga – det finns avdrag 
och när du har rätt till dem ska du givetvis göra dem. Annars 
kommer du inte att betala rätt skatt, vilket skattesystemet är 
tänkt för.

              ”Istället för  
         avdragstIps bör  
    vI prata om deklara tIons- 
       planerIng stIps!”Vart tog alla  

häftiga  avdrag vägen
– deklarationstips 2019!

Deklarationsplaneringstips
Istället för avdragstips bör vi prata 
om deklarationsplaneringstips. Vi 
har ju på senare år fått ett alltmer tillkrånglat system med skatte-
reduktioner genom jobbskatteavdrag, ROT/RUT-tjänster osv. 

Dessutom finns ju sedan tidigare exempelvis 
reglerna om kvittning av förluster och 

vinster på värde papper, skattereduktion 
på under skott i kapital (pga ränte-
utgifter eller förluster) och möjlig-
heten till uppskov vid bostadsbyten.
 Det är väldigt svårt att hålla reda på 
allt detta och räkna rätt, det klarar 
nästan bara skatteprogrammen av 
numera. Dessutom är det i många 

fall för sent att göra någonting vettigt 
när du väl sitter och fyller i inkomst-

deklarationen – du borde i vissa fall ha 
planerat och vissa fall även agerat redan före årsskiftet, 

t ex när det  gäller att genomföra vinst-/förlustaffärer på värdepap-
per eller  betala ROT/RUT-tjänster. Vissa saker kan du dock göra 
när du deklarerar, t ex frivilligt återföra uppskov och omfördela 
ränte avdrag eller ROT/RUT-avdrag mellan makar. g

”du som 
drIver företag 

ska Inte känna någon 
ångest för att du Inte 

” letar” avdrag genom att t ex 
läsa medIas avdragstIps 

 Inför deklaratIonen.”

Gör ett öppet yrkande!  Om du vill göra någon form av avdrag som du är osäker på, dvs avdrag du inte är säker på är 

avdrags gilla, bör du göra ett öppet yrkande. Det värsta som då kan hända är att avdraget nekas, något straff i form av skatte-

tillägg blir det då inte. Yrkandet gör du under Övriga upplysningar eller på en särskild bilaga till inkomstdeklarationen.

osäkra avdrag



  Du & Företaget mars 2019 | 5 

avdragen du ändå Inte får mIssa…
Låt oss ändå i korthet gå igenom de viktigaste avdragsmöjligheterna  

i inkomstslagen tjänst och kapital:

1. Du kan göra avdrag för nödvändiga utgifter för din 
anställning. Det skulle kunna vara exempelvis arbets-
redskap, skyddsutrustning eller utbildning. Rättspraxis 
visar att det är mycket svårt att få avdrag, dels eftersom 
grundkravet är så högt ställt (att utgiften är nödvändig) 
och dels eftersom utgångspunkten förstås är att arbets-
givaren borde stå för de utgifter som är nödvändiga för 
anställningen.

2. Men är det så att du stått för utgifterna själv, kanske för 
att du har en småsnål eller möjligen småfattig arbets-
givare, ja då kan du göra avdrag. Dock är de första 
5 000 kronorna inte avdragsgilla vilket gallrar bort de 
flesta som klarat nålsögat vid bedömningen av om 
utgiften är nödvändig för anställningen. 

3. Har du fått en rejäl sudd pengar som engångsbelopp 
men som hör till minst två år, t ex en arbetsskadeförsäk-
ring eller en saftig royalty, kan du begära att Skatte-
verket gör en skatteberäkning enligt reglerna om acku-
mulerad inkomst. Skriv bland övriga upplysningar i din 
inkomstdeklaration vilken inkomst det handlar om och 
hur många år du anser att den ska fördelas på (högst 
10 år dock) så gör Skatteverket jobbet åt dig. Istället för 
att beskattas med statlig skatt om inkomsten gjort att 
du hamnat över brytpunkten för statlig skatt just detta 
år kan reglerna göra att inkomsten bara beskattas med 
kommunalskatt eftersom den fördelas ut på flera år.

4.  Har du köpt ROT/RUT-tjänster och fått preliminär 
skatte reduktion bör du kontrollera att du verkligen kan 
utnyttja skattereduktionen. Har du för låg skattepliktig 
inkomst så att inte hela skattereduktionen kan utnyttjas 
kanske du kan fördela över till din make eller framkalla 
en högre inkomst.

5.  Har du varit på tjänsteresor förenade med övernattning 
kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader om 
du inte fått traktamente från din arbetsgivare. Har du 

stått för logikostnader själv kan du göra avdrag för detta 
liksom för ett schablonbelopp om du t ex övernattat 
hos vänner under tjänsteresan.

6.  Har du en tillfällig anställning på annan ort eller om du 
fått en fast anställning på annan ort kan du göra avdrag 
enligt reglerna för tillfällig anställning och dubbel 
bosättning. Dels avdrag för din ökade boendekostnad, 
dels schablonbelopp för ökade levnadskostnader och 
dels för hemresor en gång i veckan.

7.  Har du lån tillsammans med din make kan ni fördela 
låneräntorna mellan er för att maximera skattereduk-
tionen.

8.  Har du sålt en fastighet bör du noggrant gå igenom 
dina avdragsmöjligheter vid kapitalvinstberäkningen. 
Det handlar dels om direkta utgifter som hör ihop med 
försäljningen, t ex mäklararvode och besiktningskostna-
der, som minskar försäljningsintäkten.  
 Dels handlar det om utgifter som ska räknas in i om-
kostnadsbeloppet som dras av från försäljningsintäkten, 
dvs anskaffningsutgiften inklusive kringutgifter vid an-
skaffningen (lagfart, stämpelskatt, pantbrevskostnader 
osv) samt ny-, till- eller ombyggnadsutgifter under hela 
innehavstiden. Dessutom får du lägga till de senaste 
fem årens förbättrande reparationer och underhåll, dvs 
utgifter som inte räknas som om- eller tillbyggnad men 
som ändå förbättrar och höjer värdet på fastigheten.  
 Om du skaffat eller funderar på att skaffa en ny bo-
stad kan du begära uppskovsavdrag och därmed skjuta 
upp beskattningen av hela eller delar av kapitalvinsten. 

9.  Har du sålt marknadsnoterade aktier bör du jämföra 
din faktiska anskaffningsutgift med det omkostnads-
belopp som den så kallade schablonregeln ger (20 % av 
försäljningsintäkten). Och förstås rent allmänt kontrol-
lera vilken anskaffningsutgift dina värdepapper har, 
beräknad enligt konstens alla regler.
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Baseras på realtidsdata
Eftersom BL Finans är integrerat direkt i bokföringen kan ditt företag snabbt få 
information om låneutrymme, och få finansiering på några klick – baserat på 
realtidsdata. Långivaren Capcito kollar inte på gamla bokslut, utan ser hur det 
går för företaget just nu. 

Ansök direkt med BankID
Du gör din ansökan direkt i BL Administration och signerar med BankID.

Automatisk bokföring
När företaget använder någon av finansieringstjänsterna bokförs det automa-
tiskt i BL Administration – alla verifikat landar där de ska och betalningar av 
fakturor prickas av automatiskt.

Läs mer på www.blinfo.se/finans

Smidig finansiering 
direkt i ditt  
BL-program

INGA DOLDA 
AVGIFTER

INGA ONÖDIGA 
BINDNINGSTIDER

INGET  
KRÅNGEL

 

BL Finans är en ny finansieringstjänst som vi erbjuder i 
 samarbete med finansbolaget Capcito. Med BL Finans 
kan ditt företag få smidig finansiering utan dolda avgifter 
–  direkt i BL Administration. Tjänsten kräver att företaget  
har BL Bokföring och BL Fakturering i molnet.

 » SÄljA FAKTurOr
Att sälja fakturor innebär att ditt företag får 
betalt direkt, istället för att behöva vänta 
30–90 dagar på att kunderna ska betala. 
Du slipper dessutom både kreditrisken och 
hanteringen.
 När du säljer fakturor är kostnaden en avgift 
per faktura. BL Finans priser för fakturaköp är 
1–3,5 % per faktura. Du betalar inga hante-
ringsavgifter, det är inga bindningstider och 
fakturorna köps normalt utan regress (åter-
gång).

 » FAKTurAbelåning
Fakturabelåning är lämpligt för företag som 
vill stärka kassaflödet för att kunna ta in fler 
affärer och växa snabbare. När företaget be-
lånar en faktura blir låneutrymmet 70–95 % 
av fakturans värde samma dag som fakturan 
skickas till kunden.  
 Räntan är 0,8–2,9 % per 30 dagar, och lå-
net är flexibelt. Så länge fakturasäkerheter 
finns kan lånet ligga kvar, men det går även 
att låna i till exempel 5 dagar och då betala 
ränta endast för dessa dagar. 

 » FöreTAgSlån
BL Finans erbjuder Företagslån på upp till 
300 000 kronor, under 3–24 månader.
  Räntan på företagslån är 0,8–4 % per 
30 dagar. Och det är allt. Det är ganska 
 vanligt att finansbolag och banker tar ut 
 diverse andra kostnader, till exempel start-
avgift. Här är det bara räntan som kostar.

NYhEt!

ALLT  
BOKFÖRS

AUTOMATISKT

så här enkelt är det

välj mellan 3 tjänster
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Så skickar företagen 
 lönebeskeden  efter 

GDPR
Vi genomförde i februari i år en enkätundersökning för att få 

veta hur svenska företag levererar lönebesked till de anställda 

efter  införandet av GDPR. Just lönebesked har varit en mycket 

 omdiskuterad fråga på löne- och personalområdet det senaste 

året och buden har varit många – från att det duger med e-post 

där man anger anställningsnummer istället för personuppgifter 

till att det krävs rigorösa säkerhetsåtgärder. 

37 % använder digital brevlåda eller annan app-lösning
Mer än vart tredje företag uppger att de använder Kivra eller  någon 
annan digital brevlåda för distribution av lönebesked. Mot bakgrund 
av att flertalet företag (63 %) i undersökningen hanterar relativt 
många lönebesked, fler än tio i månaden, känns den här siffran låg. 
Man kan tycka att ju fler lönebesked företaget hanterar, desto större 
anledning att använda en säker och kostnadseffektiv lösning. Men 
37 % innebär ändå att digital brevlåda/app är den vanligaste 
 lösningen för distribution av lönebesked i början av 2019.

20 % skickar med e-post och lika många med vanlig post
Lägger man samman användandet av post (20 %) och e-post 
(20,6 %) hamnar man på 40,6 %, vilket överstiger användandet av 
mer digitala distributionssätt. En rimlig gissning är att andelen 
 e-post var högre innan GDPR infördes, men säkert kan man inte 
veta då vi inte har någon referensundersökning att peka på. Flera 
före tag anger att man använder krypterad e-post för att leva upp till 
kraven i GDPR. 

Personlig överlämning, kuvert i postfack, inloggning på intranät
Utöver de tre dominerande distributionssätten – digital brevlåda/
app, e-post och post – är personlig överlämning av lönebeskeden 
vanligast. Vissa lämnar lönebeskeden direkt i den anställdes hand, 
andra i kuvert i den anställdes postfack. Det förekommer även att 
de anställda loggar in på intranät och liknande för att nå sina löne-
besked. g 

Källa: Björn Lundén-enkät februari 2019

kivRA 6,7 %

AnnAn digitAL 
BREvLådA ELLER
APP-Lösning 30,3 %

AnnAt sätt 22,4 %

E-Post 20,6 %

PostEn 20 % 

Företag kan 
söka stöd för 
 affärsutveckling
Små företag som vill växa kan söka finansiering i form 
av digitaliserings- och internationaliseringscheckar från 
Tillväxtverket. En bra möjlighet att ta in extern kompetens 
och stärka företagets konkurrenskraft. 

Affärsutvecklingscheckar
Värdet på affärsutvecklingscheckarna är 50 000–250 000  kr 
och dessa får finansiera max halva kostnaden för köp av tjänst 
eller projektanställning. Checkar för internationalisering kan 
t ex användas till att göra marknadsundersökningar eller söka 
leverantörer i utlandet. En nyhet för 2019 är att pengarna även 
kan användas till att utreda frågor som rör brexit. Digitalise-
ringscheckar kan t ex användas till att ta fram en digital 
 strategi, genomföra en digital transformation eller utveckla 
 företagets kundrelationer. 

Vem kan söka?
Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som har  
2–49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. 
Att företaget har ordning på sin ekonomi är också ett krav. 
Alla regioner förutom Gotland, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen har affärsutvecklingscheckar. I dessa regioner finns 
istället andra typer av stöd för affärsutveckling. 

Hur ansöker jag?
Du ansöker om checkarna hos den region där ditt företag 
 bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Ansökningstiderna 
 varierar så kontakta just din region för att få koll på exakta 
 datum.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se
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vill göra faktisk skillnad
Företagets koncept är att med hjälp av 
 digitala verktyg lösa kundernas behov av 
tolkning snabbt och enkelt, med hög kvali-
tet och till rimlig kostnad. Och i dag är 
man den enda aktören som har en hel auto-
matiserad bokningsprocess med inbyggt 
feedbacksystem för både tolk och kund.
 – För oss är det väldigt viktigt att göra 
saker som påverkar människors liv på ett 
positivt sätt, och att det vi gör faktiskt gör 
skillnad. Framför allt att ge röst åt männ-
iskor som ingen har i deras kommunika-
tion med samhällsfunktioner oavsett om 
det är vården, skola eller myndigheter. Det 
känns skönt att veta att exempelvis en 
 patient kan få en tolk på 1 minut i princip 
oavsett vilket språk och vilken tid på dyg-
net det handlar om, förklarar Virpal Singh. 

Bäst i branschen
DigitalTolk har av Post- och telestyrelsen 
(PTS) fått utmärkelsen Bäst i Branschen 
och har av Business Challenge utnämnts 
till ett av Sveriges bästa företag. Virpal 
Singh ser det som en bekräftelse på att 
före tagets tillvägagångssätt – att skapa 
gränssnitt där kunden på enkelt sätt kan 
göra allt själv – är ett vinnande koncept. 
Men Virpal betonar att man ändå alltid 
finns nära till hands för att ge kunderna 
och tolkarna det stöd som behövs. 

utvecklas tillsammans med Björn 
Lundén
På DigitalTolk pågår ständigt ett intensivt 
arbete med att förenkla arbetet internt 
men framförallt för kunder och tolkar. 
 – Genom att vi i snabb takt inför nya 
funktioner, arbetssätt och lösningar utma-

Virpal Singh stod vid Stockholm centralstation hösten 2015 när Sverige möttes av en stor mängd 
människor som flytt krig och förtryck. Han konstaterade där och då att varken ideell eller offentlig sektor 
hade tillräcklig kapacitet för att hantera kommunikationen i den uppkomna situationen.  
 Hos Virpal väcktes en nyfikenhet på om det skulle vara möjligt att lösa kommunikationsbehoven 
på ett annorlunda sätt. Nyfikenheten formades snart till en vision; det ska vara enkelt att få tag på 
 högkvalitativt språkstöd och det ska gå på ett knapptryck. Det blev startskottet för det snabbväxande 
företaget DigitalTolk, som Virpal driver tillsammans med medgrundaren Leyla Sarac.

nar vi kontinuerligt oss själva såväl som 
Björn Lundéns programutvecklare och 
support att bygga nya funktioner och inte-
grationsmodeller. Genom Björn Lundéns 
API för integration kan vi både förenkla 
vårt eget arbete men även hjälpa våra tol-
kar med självfakturering och hantering av 
sin egen information, menar Virpal.  

DigitalTolk har tät kontakt med Björn 
Lundéns programsupport som Virpal 
Singh menar är outstanding. 
 – Vi försöker alltid jämföra oss själva 
med de vi ser gör ett bättre jobb än vad vi 
gör – där vi ser att våra egna förväntningar 
överträffas. Där ser vi att vi har mycket att 
lära oss från Björn Lundén när det gäller 
programsupport. Vår upplevelse är att 

Björn Lundéns support lägger ner tid och 
kärlek för att hjälpa oss som kund. Det är 
väldigt uppfriskande, konstaterar Virpal.

kundernas förtroende i centrum  
– i dag och i morgon
När vi kommer in på framtiden för det 
här framgångsrika och snabbväxande före-
taget säger Virpal Singh att fokus själv-
klart ligger på utveckling men att arbetet 
med att säkerställa kundernas förtroende 
är minst lika viktigt.  
 – Att kunder samarbetar med oss är 
sannerligen ett privilegium som vi får och 
då är det viktigt att vi lever upp till, eller 
överträffar de förväntningarna kunderna 
har. Det bör man som företagare påminna 
sig om varje dag, avslutar Virpal. g

tolkvärldentolkvärlden
Företaget som vänder upp och 
ner på

”Vår  uppleVelse 
är att  

Björn lundéns 
 support  lägger 

ner tid och 
kärlek för 
att hjälpa oss 

som kund.” 
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”  Det känns skönt att veta att exempelvis en 
patient kan få en tolk på 1 minut  
i  princip oavsett vilket språk och  
vilken tid på dygnet det  
handlar om. ”

vIrpal sIngh och medgrundaren leyla sarac  
som varIt med och byggt upp dIgItaltolk.

Foto: Maja Brand 
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år i program me ringens värld

– men fortfarande lika nyfiken!

Vi på BL är sannolikt inte mer intressanta än andra människor, men människor är 
intressanta. Och vissa är nog mer intressanta än andra, även på BL. Därför tänker 
vi i de närmaste numren av Du & Företaget lyfta fram några medarbetare som 
sticker ut genom att i någon mening inte vara eller göra som alla andra…25

Foto: Josefine Engström



  Du & Företaget mars 2019 | 11 

Christer Stenis har programmerat ekonomisystemet BL Administration 
i mer än två decennier – decennier av rekordsnabb utveckling som i grunden 
förändrat vårt sätt att arbeta och förhålla oss till teknik. Hur orkar han, och vad 
motiverar honom? I förra numret skrev vi om vår supportmedarbetare Henrik 
Lowemark som sprungit 10 maratonlopp i sträck. Han angav gemenskap och 
utmaning som främsta drivkrafter. Så vad driver Christer Stenis? 

Hur kom det sig att du började 
programmera ekonomisystem?
– Det var under mina studier vid Stock-
holms Tekniska Institut (STI) i början av 
åttiotalet som jag första gången kom i 
kontakt med datorer. Jag blev oerhört 
 inspirerad av möjligheten att själv kunna 
styra vad en dator skulle utföra. Några år 
senare fick jag möjligheten att arbeta med 
anpassningar i ett befintligt affärssystem. 
Kombinationen av teknik och ekonomi 
passade mig bra och det var nog i den 
 vevan som mitt intresse kickade igång på 
allvar. 

Hur kommer det sig att du fort-
satt och fortfarande håller på? 
– Jag brinner för det här arbetet. Antag-
ligen för att det finns ett skapande som 
man kanske inte alltid ser, samtidigt som 
utvecklingen i branschen går med en 
 rasande fart. Det kommer ständigt ny 
 teknik som öppnar nya möjligheter. Jag 
går till jobbet med ett leende på läpparna 
 varje dag och tänker vad lyckligt lottad jag 
är som får ingå i den här utvecklingen.

Största skillnaderna  
mellan nu och då?
– Jag skulle vilja påstå att man tidigt i den 
här branschen hade rätt bra kunskap och 
koll på IT-tekniken. Idag är begreppet IT 
så ofantligt mycket större och mera kom-
plext. Det har ju så klart inneburit högre 
krav från marknaden vad gäller teknik, 
 integration och tillgänglighet. 
 Vi ser också att AI redan fått en bety-
dande roll, även om den fortfarande är 
 relativt ung i sin existens.
 Största skillnaden på senare tid är nog 
ändå kommunikationen där man tydligt 
kan se hur systemen öppnat upp sig för att 
prata med varandra. Idag har man sömlös 
kontakt systemen emellan. Även hos ban-
ker och statliga instanser som Skatteverket 
och Bolagsverket satsas det mycket på just 
kommunikation.  

Tröttnar du aldrig på  
att programmera?
– Det finns så klart kortare perioder då 
man känner ett visst motstånd. Jag tycker 

mycket om nya utmaningar och nya ruti-
ner men inte att rätta egna misstag. Men 
misstag och tankevurpor är ofrånkomliga, 
det ingår i ens jobb att även ta hand om 
dem. 

Vad krävs för att bli en duktig 
programmerare?
– Jag tror att olika typer av programme-
ringsarbeten kräver olika typer av egenska-
per. Men som alltid är kunskap en viktig 
kugge. Man ska gilla utmaningen, vara 
vetgirig och envis med mottot att allting 
går att lösa.  

Vad gör du när du inte 
 programmerar?
– Om jag inte åker till vår stuga vid 
 Nässjön i Älvdalen, där jag för övrigt vuxit 
upp, kanske det blir en löptur i skogen 
 eller en tur på skidor under vintern. 
 Böcker och musik är också stora intressen.

Du har gått in som delägare i 
BL på senare tid, betyder det 
att du tror på Björn Lundén i 
framtiden?
– BL är inne i en högintensiv utveckling 
på bred front som gör att jag tror mycket 
på framtiden. Vi kommer att lägga mycket 
resurser på att sy ihop vårt utbud ännu 
tajtare för att få en ännu attraktivare 
 användarupplevelse. Vi fokuserar mycket 
på att integrera våra produkter med flera 
 externa system. Vi ska vara det självklara 
valet. Det ska vara enkelt och kul att vara 
kund hos oss.

Hur ser dina egna framtids-
planer ut och har du samma 
motivation kvar?
– Jag kommer framöver att fokusera mer 
på utveckling av våra appar och webbapp-
likationer. Det finns ett starkt utvecklings-
team på BL som är en stor inspirations-
källa. Drivkraften och motivationen finns 
i att jag känner mig som en ständig rookie 
eftersom jag lär mig nya saker hela tiden. 
Utanför arbetet vill jag även pricka av en 
del av de drömresmål som finns på min 
bucket-list. g

år i program me ringens värld

Foto: Josefine Engström
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Få koll på 
 karensavdraget
– så ska du räkna

Den 1 januari 2019 ersattes karens-
dagen av ett karensavdrag vilket inne-
bär en ny teknik för att beräkna karens 
vid sjukdom. I den här artikeln får du 
koll på hur de nya reglerna fungerar 
och exempel på hur sjuklönen och 
karensavdraget beräknas.

karensavdrag
Under de första 14 dagarna av en sjuk-
period har en anställd rätt att få sjuklön av 
sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av 
den lön samt anställningsförmåner som 
den anställde skulle ha fått om han eller 
hon inte blivit sjuk. Den första dagen i 
sjukperioden var enligt tidigare regler 
karens dag och någon sjuklön betalades då 
inte ut. De nya reglerna om ett karens-
avdrag innebär att arbetsgivaren från den 
framräknade sjuklönen för sjukperioden 
ska göra ett avdrag med 20% av den sjuk-
lön som skulle belöpa på en genomsnittlig 
veckoinkomst. Ett karensavdrag ska göras 
vid max tio tillfällen under en tolvmåna-
dersperiod.

tänk på eventuella kollektivavtal
Det kan finnas speciella bestämmelser för 
sjuklöne- och karensavdragsberäkningar i 
kollektivavtal. Företag som har kollektiv-
avtal ska följa reglerna i dessa.  

syftet med nya reglerna
Syftet med införandet av ett karensavdrag 
är i första hand att uppnå en mer rättvis 
självrisk i samband med sjukfrånvaro. 
Med ett karensavdrag blir avdraget det-
samma för den försäkrade oavsett när 
sjukfrånvaron inträffar.
 Observera att karensavdraget ska göras 
från sjuklönen. Karensavdraget kommer 
aldrig att kunna bli större än den sjuklön 
som skulle betalas ut för sjuklöneperio-
den. g

 x Så räknar du ut karensavdraget

Karensavdrag = 20% x 80% x genomsnittlig veckolön
Maja tjänar 100 kr/ timme och har en avtalad tjänstgöringsgrad på 100% fördelat på 40 timmar/ 
vecka och 8 timmar/dag. Hon insjuknar på tisdagen efter att ha arbetat 3 timmar.

Sjuklön per timme: 100 kr x 80% = 80 kr
Sjuklön på en genomsnittlig vecka = 80% x (40 h x 100 kr) = 3 200 kr
Majas karensavdrag = 20% x 3 200 = 640 kr

 x Exempel på hur du räknar ut lön

Maja ska ha betalt för de 3 timmar hon arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Dessutom  
ska hon ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Från hennes sjuklön ska vi göra ett 
karens avdrag, men eftersom karensavdraget är högre än sjuklönen kan vi inte dra av hela karens-
avdraget under första dagen.

Första sjukdagen 
Maja får betalt med 300 kr för de timmar hon arbetat.  Karensavdraget blir 400 kr under första 
 dagen (vilket motsvarar det belopp hon fick i sjuklön, se ovan). Kvar i karensavdrag efter dag 1 är  
640 kr – 400 kr = 240 kr.

Andra sjukdagen
Maja är fortsatt sjuk under onsdagen då hon skulle ha arbetat 8 timmar. Sjuklönen för dag 2 är  
8 h x 80 kr = 640 kr. Eftersom sjuklönen är 640 kr för denna dag och vi har 240 kr kvar av karens-
avdraget ska vi minska Majas sjuklön med 240 kr. Ett helt karensavdrag i sjukperioden har då gjorts 
och Maja får sjuklön med 400 kr för dag 2 i sjukperioden (640 kr – 240 kr).

Om Maja är fortsatt sjuk följande dagar får hon sjuklön som vanligt till och med dag 14.

återinsjuknande inom 5 dagar
Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperi-
oden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. Om ett fullt 
karensavdrag inte kunde göras från sjuklönen i den tidigare perioden ska karensavdrag 
göras från sjuklönen i den nya perioden till dess ett helt karensavdrag har gjorts.

 x Exempel på karensavdrag vid återinsjuknande

Pär har 4 800 kr i veckolön och en normalarbetstid på 40 timmar i veckan. Han insjuknar på arbetet 
och avviker kl 16.00. Hans arbetsdag slutar kl 17.00. Pärs karensavdrag är 768 kr (20% x 80% x 
4 800 kr). Pär tillfrisknar och är tillbaka till arbetet redan nästa dag vilket innebär att den beräknade 
sjuklönen blir 80% x 120 kr = 96 kr. Karensavdraget blir då endast 96 kr (eftersom avdraget inte får bli 
högre än sjuklönen).

Efter tre dagar blir Pär sjuk igen och blir hemma en längre period. Eftersom Pär återinsjuknat inom 
fem dagar ska den nya sjuklöneperioden läggas ihop med den tidigare och ytterligare karensavdrag 
ska därmed göras med det belopp som inte kunde göras i den förra perioden, dvs 768 – 96 = 672 kr.
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Läs mer och testa  
Digitala Årsredovisningen kostnadsfritt på:

digitalaarsredovisningen.se 

321

Sugen på att göra 
 årsredovisningen själv?
– det kan du, med Digitala Årsredovisningen

snabbt, enkelt och tryggt!

3 enkla steg
Ladda upp en SIE-fil  
med din bokföring  

För att göra din årsredovisning 
 behöver du företagets bokföring 

med gjorda bokslutsjusteringar på 
en SIE-fil.

Följ guiden och  
svara på enkla frågor 

Du guidas hela vägen i program-
met från import av bokföringen till 
utskrift av årsredovisningen.  Varje 
steg förklaras exakt och begripligt.  

Betala, skriv ut, skicka 
in årsredovisningen

När du är färdig med din årsredo-
visning betalar du och lämnar in 
den digitalt eller så skriver du ut 
den och skickar till Bolagsverket.  

Med webbtjänsten Digitala Årsredovisningen har vi gjort det 
 maximalt enkelt för dig som vill upprätta årsredovisningen på 
egen hand.  Programmet följer regelverket och ser till att 
din årsredovisning blir  korrekt. Du behöver bara ladda 
upp din bokföring med gjorda boksluts justeringar 
och följa den smarta guiden så har du – på kortast 
tänkbara tid – din kompletta årsredovisning klar för 
att skicka in till Bolagsverket digitalt eller på papper. 890:-

/årsredovisning

med Digitala Årsredovisningen
 ✓ Smarta guider minimerar ditt arbete och ser till att 

 årsredovisningen blir rätt.

 ✓ Det mesta av innehållet hämtas från Bolagsverket eller skapas 

automatiskt från din bokföring

 ✓ 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

 ✓ Dina uppgifter sparas till kommande år 

 ✓ Digital inlämning till Bolagsverket

– men gratis ända fram till utskrift
Du kan börja direkt och betalar inte förrän du skriver ut din års-

redovisning. Digitala Årsredovisningen är gratis att använda fram 

till utskrift av årsredovisningen, så du kan testa i lugn och ro utan 

kostnad. Även efter att du har betalat kan du gå tillbaka till årsredo-

visningen och göra ändringar utan att behöva betala en gång till.

7 fördelar 890:-/årsredovisning
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Nya medarbetare i Näsviken
Vi fortsätter att växa och har det sista halvåret anställt tre nya med arbetare för att kunna garantera 

dig som kund en hög servicenivå i alla kontakter med oss och i användandet av våra tjänster.  

Ännu fler medarbetare är på väg in… 

Jessica carlsson,  
sälj

Jobbet – en bra plattform 
för hälsoarbete
I dag vet vi att hälsa och välmående är en komplex mix av inre och yttre faktorer som  samverkar 

för vår känsla av harmoni. Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetsplatsen, och när vi kommer 

hem är det mycket annat som kräver tid och engagemang. När man betraktar helheten inser man 

att det kan vara svårt att hitta utrymme för olika hälsofrämjande aktiviteter. 

 På Björn Lundén försöker vi på olika sätt uppmuntra våra medarbetare till rörelse på arbetstid 

och under lunchen. Bland annat erbjuds gruppträningar i företagets gym eller i motionsslingan 

beroende på väder och årstid. En gång i veckan är det yoga för den som föredrar det. För många 

människor blir träningen av bara om det finns en inspirerande gruppaktivitet, och på en arbetsplats 

finns ofta förutsättningar för det.  g

gustav Holmsten,  
utveckling

Angelica Jonsson, 
programsupport

Vad är det 
bästa med 
ditt jobb?

Cecilia Svensson, 
kundtjänst på BL

”Det bästa med mitt jobb är 
den fria arbetstiden som ger en 
frihet i vardagen med hem och 
familj. En annan stor fördel är 
att få jobba i ett litet samhälle 
med närhet till skidspår och 
fin miljö att promenera eller 
jogga i.  
 Att få jobba med glada 
och positiva kollegor i ett före-
tag där det alltid händer nya 
saker är också något jag upp-
skattar.” g

Foto: Patrik Hedqvist

Den här vackra 
men smällkalla 
februariDagen 

tog Delar av 
ljusDals

kontoret ett 
varv runt kyrk

sjön. svårare 
behöver Det 

inte vara. 

må bra på jobbet!
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BL signering & Avisering är det smarta sättet att få ett avtal signerat 

eller bara få bekräftelse på att mottagaren läst en information du 

skickat, t ex en ny prislista. Genom signering och legitimering med 

Bank-ID blir processen snabb, smidig och säker. Det här är ett kost-

nadseffektivt sätt att skicka olika avtal, offerter, lönebesked, prislistor, 

villkorsändringar, mm. 

 BL Signering & Avisering är en fristående webbapplikation som inte 

är kopplad till något BL-program, varken för dig som avsändare eller 

för mottagaren. Tjänsten fungerar mot alla mottagare som har Bank-ID 

och en e-postadress. 

 När du skickar t ex ett avtal för underskrift eller en information för 

kännedom får mottagaren ett mejl med instruktioner för att ta del av 

dokumentet. Du kan enkelt se om mottagaren läst meddelandet och 

om mottagaren signerat eller inte (om du valt att signering krävs). 

Läs mer på  www.blinfo.se/signering

Du loggar in till BL Signering & Avisering på  
din dator, platta eller mobil

Du anger mottagarens e-postadress och 
person  nummer, väljer för  godkännade  eller för 
information, skriver in ett  eventuellt meddelan-
de och laddar upp det  dokument du vill bifoga

Mottagaren får ett mejl med instruktioner  
för att ta del av dokumentet

Du kan sedan följa upp och kontrollera om 
 mottagaren läst/signerat dokumentet

1

Så här går det till:

 » bl Signering & AViSering

Digital avtalshantering
– ett smartare sätt  
att avtala och informera

2

3

4

nyhet!

Ny tjänst  
som räknar  
ut din skatt
Skatteverket har lanserat en ny tjänst som hjälper privat-
personer och företag att räkna ut sin skatt. Den nya tjänsten 
kallas ”Räkna ut din skatt” och ersätter tidigare tjänster för 
skatteberäkning. Tjänsten har fyra funktioner: 

•	 Räkna ut lön efter skatt – vänder sig till privatpersoner 
under 65 år som har lön. 

•	 Räkna ut skatt – hjälper privatpersoner att räkna fram 
skatt per månad för resten av året eller en skatteberäkning 
för ett helt år. Tjänsten kan användas av personer som till 
exempel sålt sin  bostad eller värdepapper. Även dödsbon 
kan använda tjänsten. 

•	 Räkna ut skatt för juridiska personer – här kan exem-
pelvis aktie bolag, handelsbolag och föreningar räkna ut 
sin skatt. 

•	 Räkna rot- och rutavdrag – här kan privatpersoner räkna 
ut hur mycket rot- och rutavdrag de kan få. g

Fler kan få skattepengar  
i april 2019

Förra året hade alla som anslutit sig till en digital brevlåda och 
 deklarerade digitalt utan att göra några ändringar, möjlighet att få 
sina skattepengar redan i april. 
 Nu förenklar Skatteverket ytterligare och tar bort kravet på digital 
brevlåda. Detta innebär att alla som bara ska godkänna sin deklara-
tion, utan att göra några ändringar, kan få tillbaka sina skattepengar 
redan i april om deklarationen godkänns digitalt via Skatteverkets 
app eller i e-tjänsten senast 2 april. Observera att du måste ha 
 anmält ett konto för att få tillbaka skattepengarna automatiskt. 
 Gör du några ändringar i deklarationen kan du få skattepengarna 
i juni. Detta gäller även dig som deklarerar på papper. 
 För att få din deklaration tidigare krävs dock fortfarande att du 
har en digital brevlåda. Den som saknar digital brevlåda får 
pappers deklarationen någon gång under perioden 15 mars–
15 april. Men avgörande för om du får skattepengarna 
 tidigt är att du loggar in och deklarerar 
på skatteverket.se eller i appen 
 senast 2 april.  
 Deklarationen öppnar  
19 mars. g
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det aktuella fallet
Ägaren till ett bolag har under flera års tid försökt att sälja bola-
get för att kunna pensionera sig. Bolaget har dock varit svårsålt 
och ägaren har inte lyckats hitta någon köpare. 
 Ägaren funderar därför på att ge samtliga aktier till en anställd, 
som är intresserad av att driva verksamheten vidare. Ägaren anser 
att denne anställde är duktig och gör ett bra jobb samt att han 
har kunskap inom relevant område. Syftet med gåvan skulle alltså 
vara att säkra bolagets fortsatta drift. Den anställde erhåller mark-
nadsmässig lön från bolaget. 
 Den anställde ville veta om gåvan ska räknas som en skatte-
pliktig förmån och begärde därför ett förhandsbesked från Skatte-
rättsnämnden (SRN). 

normalt skattepliktigt
Gåvor från en arbetsgivare till en anställd är normalt skatteplik-
tiga som lön om det inte finns något speciellt undantag, t ex jul-
gåvor och minnesgåvor, Om gåvan har sin grund i något annat 
än anställningsförhållandet är den dock skattefri. 

gåvan skattefri enligt sRn
SRN ansåg att det fanns ett tillräckligt samband mellan givaren 
och mottagarens arbetsgivare. Gåvans värde var inte heller så stort 
att det kunde uteslutas att det var fråga om ersättning för arbete. 
Men enligt SRN:s bedömning kunde överlåtelsen ses som ett led 
i ett generationsskifte för att säkra den fortsatta driften av bolaget 
och inte den anställdes fortsatta arbete i bolaget. Även den 
 anställdes marknadsmässiga lön och dennes förhållandevis korta 
anställningstid talade för att aktierna inte skulle ses som ersätt-
ning för utfört arbete. 
 SRN ansåg därför att överlåtelsen väsentligen har sin grund 
i annat än anställningen. Att det saknas släktskap eller en djupare 
personlig relation mellan ägaren och den anställde ändrar inte 
 bedömningen. Gåvan är enligt SRN därmed skattefri. g

Är du intresserad av den här typen av nyheter?  
Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev på

blinfo.se/nyhetsbrev

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt att gåva av 
aktier till en anställd ska räknas som en skattefri gåva och inte som 
en skattepliktig förmån på grund av anställning. 

Gåva av aktier till 
anställd skattefri?

Deklarera företaget med 
 lättanvända BL skatt
– program och blankettsupport ingår!

Med vårt skatteprogram BL Skatt Företag gör du snabbt och 

 enkelt företagets och din egen deklaration. I programmet finns 

alla deklarationsblanketter samt hjälpblanketter. Automatisk 

 deklarationskontroll och verktyg för skatteplanering är andra 

användbara funktioner. I priset ingår fri telefon- och mejlsupport 

för både blankettfrågor och programfrågor.

Varför välja BL Skatt Företag?
 ✓ Program- och blankettsupport ingår

 ✓ Upp till 10 deklarationer

 ✓ Samtliga deklarationsblanketter

 ✓ Deklarationskontroll

 ✓ Skatteplanering och simulering

 ✓ Faktahjälp

Läs mer och testa gratis i 30 dagar på www.blinfo.se/blskattforetag

testa gratis  30 dagar!
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 » bl e-pOSTpOrTAl Ord.pris 29:-/mån

Via BL e-postportal kan dina  leverantörer skicka pdf-fakturor  direkt till 
din molndatabas i BL Administration. Fakturan finns  sedan för manuell 
behandling eller automatisk tolkning med BL Tolkning i  programmet. 

 » bl TOlKning Ord.pris 39:-/mån

Med BL Tolkning skickas dina  leverantörsfakturor till en robot som lär sig 
att tolka innehållet i dina fakturor.  Roboten utnyttjar kunskaper från andra 
robotar i systemet och kan på så vis ge dig snabb hjälp genom  förifyllda 
basuppgifter – redan från första fakturan.

Smart digitalisering  
som ger dig mer tid  
för det du brinner för
– Automatisera företagets leverantörsfakturor!

Ett otroligt prisvärt paket som effektiviserar företagets hante-
ring av leverantörsfakturor! 

Tar ditt företag emot mer än ett fåtal leverantörsfakturor 
varje månad? Då är det en smart idé att automatisera 
fakturaflödet och slippa manuell hantering. Först och främst 
för att det är extremt tidsbesparande, men också för att det 
innebär ökad kvalitet i form av färre fel. 

Med det här paketet kan företaget automatisera 
 hanteringen av:

 ✔ leverantörsfakturor i pdf-format

 ✔ inskannade leverantörsfakturor

 ✔ fotograferade leverantörsfakturor

tolkning + e-postportal 
59:-/mån och företag

Vill du komma igång med den här prisvärda lösningen?  
Mejla till salj@blinfo.se eller ring 0650-541400. Du kan även läsa mer på 

blinfo.se/fakturahantering

Paketpris!  

Priset 59:-/mån och företag inkluderar ett obegränsat  antal fakturor och tål att jämföras med alla leverantörer av 
 liknande system. I priset ingår lagring av 2 gB data. Ingen avgift per  transaktion eller andra avgifter  tillkommer.

För att kunna  använda tjänsterna krävs att du kör BL Leverantör i molnet.  
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bOKFöring i
– lär dig bokföring från grunden

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 bokföringen.

bOKFöring ii
– avstämning och periodisering

En e-kurs där du lär dig göra periodiseringar och avstämningar 
av balansrapporten. Du får även koll på bland annat anlägg-
ningsregister, avskrivningar på anläggningstillgångar och 
reskontror.  Under webbkursen varvas teori med olika övnings-
uppgifter. 

Läs mer och se hela vårt utbud på

www.blinfo.se/ekurser

Lär dig göra bokföring 
och bokslut – på webben 
när du vill och i din takt!
Webbkurserna på grundnivå inom bokföring och bokslut och årsredovisning hör till 
våra mest populära. För dig som vill fördjupa dina kunskaper har vi nu även fortsättnings-
kurserna Bokföring II och Bokslut och årsredovisning II.

2 890:- + moms

2 890:- + moms

2 890:- + moms

45 omdömen (4,4)

2 890:- + moms

46 omdömen (4,8)

Vad är det 
bästa med 
ditt jobb?

Lars Sörling, 
 eventansvarig på BL

”Det bästa med mitt jobb är 
att jag får vara med och skapa 
forum och arenor för kund-
mötet, allt ifrån stora mässor 
som Ekonomimässan och Eget 
företag-mässan till kundevent 
och evenemang för blivande 
nyföretagare. Det är en härlig 
känsla när man ser att allt 
fungerar som man tänkt sig.
 Sen känns det fantastiskt att 
få vara en del av den företags-
kultur som vi skapat under 
drygt 30 år. Med tio mil till 
jobbet uppskattar jag också 
den fria arbetstiden och att tid-
vis kunna jobba hem ifrån.” g

Jenny Grahn,  
säljare på BL

”Det bästa är att komma till 
jobbet varje morgon till positi-
va kollegor och sedan få prata 
med våra kunder hela dagarna 
som är glada att vi finns och 
hjälper till. Då man spenderar 
så stor tid av dygnet på sin 
arbets plats är det viktigt att 
känna att man hamnat rätt. 
Det har jag.” g

bOKSluT & årSredOViSning i
– så gör du bokslut i ditt aktiebolag

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 hela vägen 
i  bokslutsarbetet.

bOKSluT & årSredOViSning ii
– fortsättningskurs för dig som  upprättar bokslut

Det här är en e-kurs som passar bra för dig som gjort några  
bokslut men vill lära dig mer inom vissa områden som kan  
upplevas som svåra, t ex beräkning av semesterlöneskuld,  
tjänste  och entreprenaduppdrag, överavskrivningar och  
skatteberäkning. 

Ny e-kurs!

Ny e-kurs!



  Du & Företaget mars 2019 | 19 

Läs mer om böckerna och gör din beställning på:

blinfo.se/bocker

Information om företagande finns i överflöd på nätet, men hur 
vet man att den är uppdaterad och korrekt? I våra böcker och 
 e-böcker får du sann och relevant information skriven av experter 
som dagligen arbetar med att hjälpa företagare och deras  rådgivare 
med frågor kring före tagets administration, skatter, redovisning, 
mm.  Dessutom får du tips och råd om hur du kan agera smart för 
att få ut mer av ditt företagande.
 Med våra böcker får du kunskaper som gör att du kan fatta 
bättre beslut – som stärker företagets lönsamhet. Du får även 

hjälp att göra rätt när du till exempel gör din bokföring, fakture-
rar, fyller i momsdeklarationen eller  anställer någon.
 Nedan hittar du våra boknyheter 2019. På blinfo.se/bocker 
 hittar du alla våra böcker, som även finns som  e-böcker om du 
före drar det. Du är förstås också välkommen att ta kontakt med 
oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig att hitta den bok som 
hjälper dig med dina aktuella frågeställningar.

Visste du att vi har fler än 
60 böcker för dig som 

 driver företag?
I begynnelsen var Björn Lundén ett bokförlag, och böcker är fortfarande ett av de främsta 
sätten vi hjälper våra kunder på. Böcker som förenklar och hjälper dig att få ut mer av ditt 
företagande – från enkla handböcker för dig som ska starta företag till mer djupgående 
böcker om skatt, moms, redovisning, arbetsrätt, löneadministration och mycket annat. 

 x Arbetsrätt för 
 arbetsgivare och chefer

 x Så minskar du skatten i 
ditt aktiebolag

 x Missa inga avdrag i 
 deklarationen

 x Komplett handbok för 
dig som gör löner

 x  För dig som driver 
 aktiebolag på egen hand

 x Den enda momshandled-
ning du behöver

 x Komplett bok för dig 
med enskild firma

 x  Skatteplanering för dig  
med  enskild firma

496:-
E-Bok:

249:-

496:-
E-Bok:

249:-

296:-
E-Bok:

149:-

496:-
E-Bok:

249:-

396:-
E-Bok:

199:-

496:-
E-Bok:

249:-

396:-
E-Bok:

199:-

296:-
E-Bok:

149:-

boknyheter 2019  
– finns även som e-böcker!



Representation  2018  2019
Lunch, middag och supé* 0 kr 0 kr
Enklare förtäring 60 kr 60 kr
Representationsgåvor 300 kr 300 kr
Teater och greenfee 180 kr 180 kr

Belopp exklusive moms. 
*Representationsmåltider är inte avdragsgilla.  Förfriskningar 
och enklare förtäring är dock avdragsgill. Moms på representa-
tionsmåltider eller liknande förtäring får lyftas på utgifter upp 
till 300 kr (exkl moms). 

Bilersättning 2018 och 2019
18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för 
tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

Kostförmån   2018   2019
Frukost 47 kr 49 kr
Lunch eller middag 94 kr 98 kr
Helt fri kost 235 kr 245 kr

Traktamente   2018   2019
Helt maximibelopp 230 kr 230 kr
Efter tre månader 161 kr 161 kr
Efter två år 115 kr 115 kr
Halvt maximibelopp 115 kr 115 kr
Nattraktamente 115 kr 115 kr

Traktamentsreduce-
ringar   2018   2019

inrikes tjänsteresor helt maximibelopp, kr
Reducering för: 230 230
Frukost, lunch, och 
 middag 207 207

Lunch och middag 161 161
Lunch eller middag 81 81
Frukost 46 46

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

Basbelopp 2018 2019
Prisbasbelopp (pbb) 45 500 kr 46 500 kr
Förhöjt pbb 46 500 kr 47 400 kr
Inkomstbasbelopp 62 500 kr 64 400 kr

Statslåneräntan 
171231 0,52% 180831 0,32%
180430 0,55% 181130 0,51%
180630 0,29% 181231 0,48%

Referensränta 
2018-07-01–2018-12-31 – 0,5%
2019-01-01–2019-06-30 – 0,5%

Socialavgifter 2018 2019
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. För den först anställde i före-
tag 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 8 prisbasbelopp 
 utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

snabbfakta 2019
(4960)

”Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är det 
 arbets givaren som avgör om det råder arbetsbrist, 
inte orderingången…”
sanning – i sista hand är det arbetsgivarens bedömning av behovet av att genom-

föra exempelvis en driftsinskränkning eller omorganisation av verksamheten som 

avgör om det är arbetsbrist eller inte. Detta innebär att domstolen vid en prövning 

normalt inte går in på frågan om det från företagsekonomisk eller organisatorisk 

synpunkt varit berättigat av arbetsgivaren att besluta om personalinskränkning. 

Med andra ord behöver arbetsgivaren inte styrka att det ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv finns olönsamhet eller liknande. Arbets givarens påstående om att det är 

arbetsbrist godtas helt enkelt.

”Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar 
ta ut pension…”
myt – du tjänar in pension hela livet. Så om du har förvärvsinkomst medan du tar ut 

pensionen, så tappas pensionskapitalet av samtidigt som det också fylls på.

”Det går inte att göra barnen arvlösa genom 
 testamente…”
sanning – ett barn har alltid rätt att kräva att få ut sin laglott, vilken utgör hälften av 

arvslotten. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till 

enligt den legala arvsordningen. Säg att den avlidne har två bröst arvingar (t ex barn) 

och en kvarlåtenskap på en halv miljon kr. Då är vardera barns arvslott 250 000 kr och 

laglotten, som barnet har rätt att kräva, 125 000 kr. 

”Det är med dagens skattesystem i princip  omöjligt att 
själva räkna ut sin inkomstskatt som fysisk  person…”
sanning – genom systemet med jobbskatteavdrag, grundavdrag och skatte-

reduktioner (finns numera hela 9 olika skattereduktioner) krävs det nästan alltid ett 

skatteprogram för att räkna rätt.

Mer kostnadsfri kunskap om företagande, skatt, redovisning,  
personal och juridik hittar du på:

blinfo.se/foretagskunskap


