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Ulf Bokelund Svensson 
VD i Björn Lundén Information

SKIPPA DE PRIVATA 
 PENSIONSFÖRSÄKRINGARNA

Privata pensionsförsäkringar är det inte längre 
någon vits att betala in till. Dels för att det inte 
längre är avdragsgillt och dels för att pensions
försäkringar generellt sett är ett dåligt val av 
sparform. Det är låst så att man inte kommer åt 
pengarna förrän vid en viss ålder, trots att man 
kanske behöver pengarna innan dess.  Utfallande 
belopp från en pensionsförsäkring beskattas 
dessutom högre än någon annan typ av inkomst 
– högre än både jobb inkomster och kapital
inkomster.
 Sluta stoppa in nya pengar i privata pensions
försäkringar är därför rådet. Spara istället i inves
teringssparkonto (där du kan satsa i exakt sam
ma – eller andra – fonder och andra värdepapper som 
pensionsförsäkringen innehåller). Motivet till att införa ISK har i 
första hand varit att förenkla för vanliga människor som  sparar i 
aktier, fonder och  andra värdepapper. I stället för att hålla reda på 
genomsnittliga omkostnadsbelopp mm på sina innehav, betalar 
man en schablonskatt på hela innehavet en gång om året. Bara 
detta är enligt vår mening en bra anledning till att gilla ISK.
 Om vi sedan ser till det ekonomiska kan vi konstatera att i de 
 allra flesta fall så är ISK bättre än traditionellt sparande. Alla be
räkningar som vi gjort visar också att ISK premierar långsiktigt 
 sparande och blir klart billigare än att betala 30 % i kapitalskatt 
på alla vinster.
 Kapitalförsäkring är ett annat rimligt alternativ som pensions
sparande. I stort kan man säga att en kapitalförsäkring fungerar 
på samma sätt som ISK. Det innebär att du äger ett antal värde
papper inom ett ”skal” och att beskattning inte sker för varje 
 enskild affär. I stället skattar du årsvis på värdet som finns inom 
skalet. Precis som namnet antyder är kapitalförsäkring en försäk
ring och här finns vissa skillnader mot ett ISK, bland annat avse
ende möjligheterna att ha förmånstagare och vilket investerings
skydd som gäller.
 Kapitalförsäkringen är belastad med ett antal avgifter, vilka kan 
variera kraftigt mellan olika aktörer på marknaden. Oavsett om 
dessa avgifter är låga eller höga, slipper du dessa helt om du har 
ett ISK.
 En viktig skillnad vad gäller beskattningen är att man betalar 
avkastnings skatt på en kapitalförsäkring, som är en definitiv skatt, 
som inte kan kvittas bort mot andra underskott och liknande. 
På ett ISK räknar man fram en kapitalinkomst och den kan 
exempel vis kvittas fullt ut mot en ränteutgift  eller liknande.

LÅT FÖRETAGET BLI 
DITT  PENSIONSSPARANDE

Inte heller för företagare är pensionssparande 
i form av pensionsförsäkring en vettig idé. 
 Har du aktiebolag är det bättre att låta bola
get bli ditt pensionssparande – låt bolaget skatta 
fram vinster med bara 22 % bolagsskatt och be
håll vinsterna i bolaget helt enkelt. Vill du säkra 
pengarna inför risken för konkurs låter du bola
get göra en pensionsutfästelse och en pantsätt
ning av den tillgång bolaget sparar i (t ex en 
 kapitalförsäkring). 
 Populärt uttryckt har du genom pensions
utfästelsen ett upplägg för direktpension. Men 
sannolikt kommer du att ångra dig och återkalla 
pensionsutfästelsen och istället ta ut pengarna 

som utdelning eller kapitalvinst i framtiden för att få lägre 
 beskattning på dina uttag från bolaget.
 Har du enskild firma eller handelsbolag finns inget bra alterna
tiv till pensionsförsäkringar. Så har du inkomster över brytpunk
ten för statlig skatt ger det fortfarande bra skatteeffekt att föra 
över pengar till en pensionsförsäkring. Men går det så bra kanske 
det är läge att ombilda till aktiebolag och på så vis ta kontroll över 
pensionssparandet.

PENSIONSSPARANDE FÖR ANSTÄLLDA

Har du anställda finns idag inget bra alternativ till tjänstepen
sionsförsäkring som pensionssparande. Tyvärr, men så är det. 
Så har ditt företag kollektivavtal eller enskilda avtal om tjänste
pension så blir det tjänstepensionsförsäkring. Och vill anställda 
med hög inkomst sänka sin marginalskatt genom att bruttolöne
växla mot ytterligare avsättningar till tjänstepensionsförsäkring är 
det både rimligt och förståeligt. Trots inlåsningen av pengarna 
och den sämre skattesituationen när pensionspengarna betalas ut. 
 Det vore väldigt bra om vi i framtiden kunde få ett vettigt 
 alternativ till tjänstepensionsförsäkringar som pensionssparande 
för anställda. Men jag har inte så  stora 
förhoppningar om att det blir så inom 
en överskådlig framtid.

Vad gör jag nu med 
mitt  pensionssparande?
Privata pensionsförsäkringar är ju inte längre avdragsgilla, till och med det lilla (nästan 
symboliska) avdragsgilla beloppet för privat pensionssparande är slopat från årsskiftet. 
Att fortsätta sätta in pengar som man inte får avdrag för är inget alternativ. Men vad gör 
man med de gamla försäkringspengarna? Och vad är bästa pensionssparandet framöver?
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Solenergisatsning på BL 
Under vintern har vi installerat solceller på flera av taken på 
 kontorslokalerna i Näsviken. Totalt handlar det om 80 solcells-
paneler som täcker ca 130 kvm takyta. Dessa kommer att ge 
ca 17 500 kWh per år. 
 När anläggningen är fullt utbyggd kommer vi att producera 
ca 25 000 kWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen för en normal 
villa som värms med direktverkande el.
 Via en app och på en skärm i lokalerna kommer vi med spänning 
att – i realtid – kunna följa hur mycket ström vi (nja, solcellspane-
lerna) producerar. Vi hoppas nu på strålande tider och att anlägg-
ningen kan reducera vårt behov av nätburen el i den omfattning 
som utlovats.

VILL DU OCKSÅ SATSA?

Om du som företagare, eller privat, också skulle vilja satsa en slant 
för att bli en producent av el i dess miljövänligaste form, kan det 
vara bra att känna till att du kan få bidrag för detta från Energi-
myndigheten (via länsstyrelsen). 
 Företag kan få 30 % av kostnaden medan du privat kan få 20 %. 
Stödet ges så länge pengarna räcker. För 2016 har det tillförts 
225 miljoner kr och för åren 2017–2019 tillförs 390 miljoner kr/år 
(sammanlagt 1,4 miljarder kr) vilket förhoppningsvis ökar möjlig-
heten att få bidrag. 
 Dessutom kan man som mikroproducent av förnybar el få en 
skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh, dock för maximalt 
30 000 kWh,  vilket innebär att den maximala skattereduktionen som 
man kan få är 18 000 kr/år (0,6 x 30 000). g

Recensioner 
Bli vår recensent på blinfo.se!
På vår nya hemsida kan du recensera och betygsätta våra 
produkter. Berätta för oss och för besökarna på hemsidan 
hur du upplever våra kurser, böcker, program och tjänster. 
Recensionerna ger besökarna 
nyttiga upplysningar sam-
tidigt som vi får en uppfatt-
ning om våra  produkter mot-
svarar dina förväntningar. 
 Du recenserar produkterna 
under fliken ”Recensioner” 
som finns på flertalet av våra 
produktsidor på blinfo.se.
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Traktamente
– kraven för att du ska få ut skattefritt 
traktamente vid tjänsteresor
Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamenten. Med traktamente menas kostnadsersättning 
för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort.

Du &  
företaget

SKATTEPLIKTIGT ELLER SKATTEFRITT 
TRAKTAMENTE

Traktamente är formellt sett skattepliktigt 
från första kronan. Men eftersom den 
 anställde har rätt till schablonavdrag för 
ökade levnadskostnader vid tjänsteresor 
görs en tyst kvittning, vilket innebär att 
arbetsgivaren kan betala ut skattefritt trak
tamente, förutsatt att tjänsteresan:
• har gått till en plats som ligger mer än 

50 km från den anställdes bostad och 
tjänstestället, och

• är förenad med övernattning (00.00–
06.00).

Observera att 50kilometerskravet även 
gäller övernattningen.

TRAKTAMENTETS STORLEK

Det vanligaste upplägget när det gäller 
traktamente är att företaget betalar ersätt
ning motsvarande de skattefria schablon
beloppen (framgår nedan). I kollektiv 
och anställningsavtal kan dock andra 
regler gälla. Det är t ex vanligt att kollek
tivavtal ger anställda rätt till högre trakta
menten än de skattefria schablonbelop
pen. I dessa fall delas traktamentet upp i 
en skattefri och en skattepliktig del.

Traktamente – tjänsteresor 
inom Sverige

BELOPP

Det högsta skattefria traktamentet för 
tjänsteresor inom Sverige kallas maximi
belopp. Eventuellt traktamente som över
stiger maximibeloppet räknas som skatte
pliktig lön.

För inkomståret 2016 är   
maximibeloppet 220 kr

Maximibeloppet gäller för arbete på en 
och samma ort i högst tre månader. Efter 
tremånadersperioden kan arbetsgivaren 
normalt betala ut ett reducerat traktamen
te. Efter två år reduceras traktamentet 
 ytterligare.

HEL ELLER HALV DAG

Avresedagen räknas som en hel dag om 
den anställde börjar resan före kl 12.00. 
Hemresedagen räknas som en hel dag om 
den anställde kommer hem efter kl 19.00.
 I annat fall räknas resdagarna som halva 
dagar. För halva dagar har den  anställde rätt 

till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 
110 kr under inkomståret 2016.

En tjänsteresa börjar på tisdag kl 13.30 
och slutar på fredag kl 17.00. Högsta 
schablon beräknade skattefria trakta-
mente blir då:

Helt maximibelopp onsdag och 
torsdag, 2 x 220 kr = 

 
440 kr

Halvt maximibelopp tisdag och 
 fredag, 2 x 110 kr = 

 
220 kr

Summa maximibelopp = 660 kr

En annan tjänsteresa påbörjas tisdag 
kl 10.00 och slutar på fredag kl 20.00. 
Högsta schablonberäknade skattefria 
traktamente blir då:

Helt maximibelopp  
tisdag–fredag, 4 x 220 kr = 

 
880 kr

Summa maximibelopp = 880 kr

NATTRAKTAMENTE

Istället för att betala de faktiska logikost
naderna (vanligen i form av en hotellräk
ning) kan arbetsgivare betala ut ett skatte
fritt nattraktamente under tjänsteresan. 
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Obs! 
För att du ska kunna 
få ut skattefritt 
 traktamente måste 
tjänsteresan vara förenad 
med övernattning och ha 
gått till en plats belägen 
mer än 50 km från din 
bostad och ditt tjänste-
ställe.

Definitionen av natt är tiden mellan 00.00 och 
06.00. Att betala ut detta kan bli aktuellt när 
den anställde övernattar hos någon släkting 
 eller kompis, eller kanske bor i sin husvagn, sin 
husbil eller sitt tält vid tjänsteresor.

Skattefritt nattraktamente  
är ett halvt  maximibelopp,  

dvs 110 kr per natt  inkomståret 2016

Tremånadersreduktion
Efter tre månaders vistelse på en och samma ort 
reduceras det skattefria dagtraktamentet, efter
som man kan utgå från att levnadskostnaderna 
sjunker vid en längre vistelse på en och samma 
ort. Notera att nattraktamentet inte behöver 
 reduceras även om tjänsteresan är längre än tre 
månader. Efter tre månader kan arbetsgivaren 
därför bara betala ut 70% av maximibeloppet i 
skattefritt traktamente. 

Inkomståret 2016 blir det 70% x 220 = 154 kr

TVÅÅRSREDUKTION

När en tjänsteresa på en och samma förrätt
ningsort pågått längre tid än två år kan den 
 anställde få 50% av maximibeloppet skattefritt 
vid en tjänsteresa inom Sverige, dvs 110 kr/dag 
inkomståret 2016. Någon bortre tidsgräns 
finns inte.

Fria måltider  
= reducerat traktamente
Om den anställde i samband med en tjänste
resa får måltider betalda av arbetsgivaren eller 
någon annan, ska det skattefria traktamentet 
reduceras. Den anställde har då inte haft någon 
ökning av sina levnadskostnader och har därför 
inte rätt till fullt skattefritt traktamente.
 Reduktion görs i princip för alla slags fria 
måltider. Undantaget är mat som serveras på 
allmänna kommunikationsmedel, t ex mat på 
flyg och tåg. För sådana måltider, som oftast 
 ingår i biljettpriset för resan, behöver inte 
 någon reduktion av traktamentet göras. 
 Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras trak
tamentet med bestämda belopp. För inkomståret 
2016 gäller följande reduktionsbelopp för fria 
måltider vid tjänsteresor inom Sverige:

• Frukost, lunch och middag: reducering med 
198 kr

• Lunch och middag: reducering med 154 kr
• Lunch eller middag: reducering med 77 kr
• Frukost: reducering med 44 kr

(Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 220 kr. 
Vid reducerat traktamente är reduktionerna lägre.)

Kenneth blir i samband med en tjänsteresa 
bjuden på middag av en leverantör. Han har i 
samband med denna tjänsteresa rätt att få ut 
två hela dagtraktamenten (2 x 220 = 440 kr).

Eftersom Kenneth har blivit bjuden på  middag 
reducerar arbetsgivaren det skattefria trakta-
mentet med 77 kr. Kenneth får alltså 363 kr 
(220 + 220 – 77) i skattefritt traktamente.

Utlandstraktamente
Med utlandstraktamente menas det skattefria 
traktamente som en anställd kan få vid tjänste
resor utomlands.

GRUNDREGLERNA LIKA SOM VID RESOR 
INOM SVERIGE

Vid tjänsteresor utomlands gäller samma grund
regler för skattefria traktamenten som för inrikes 
tjänsteresor. Resan måste alltså vara  förenad med 
övernattning och göras till en ort  belägen minst 
50 km från tjänstestället och den anställdes bo
stad. Dessutom gäller reglerna om hela och halva 
dagar och reglerna om reducering av traktamen
tet vid längre tjänsteresor.

LOKAL TID

Observera att vid tidsberäkningen gäller lokal 
tid för respektive land, dvs vistelsetiden beräk
nas med utgångspunkt i den lokala tiden för 
respektive ort. Detta gäller även om man passe
rar datumzoner under resan.

Erika påbörjar en tjänsteresa i Sundsvall 
kl 04.00. Hon kör bil till Arlanda och flyger 
 därifrån kl 12.30. . Kl 14.40 mellanlandar hon 
i Amsterdam och flyger vidare mot USA 
kl 15.50. Kl 17.50 lokal tid (klockan är då 23.50 
i Sverige) landar hon i New York och tillbringar 
resten av dagen och natten där.

Mellan kl 06.00 och 24.00 har Erika tillbringat:

• 6 timmar och 30 minuter i Sverige  
(06.00–12.30)

• 6 timmar och 10 minuter i USA (17.50–24.00)

Notera att tiden på flygplatsen i Amsterdam 
inte tas med i beräkningen alls.

Erika har alltså tillbringat största delen av 
dagen i Sverige och kan därför få skattefritt 
traktamente med högst 220 kr för den här 
dagen.

NORMALBELOPP

För varje land finns ett normalbelopp för 
 högsta skattefria traktamente. Man kan säga att 
normalbeloppen för varje land fungerar som det 
svenska maximibeloppet. I Faktabanken på 
 blinfo.se hittar du alla länders normalbelopp.

Enskilda närings
idkare och handels
bolagsdelägare
För enskilda näringsidkare 
och delägare i handelsbo-
lag gäller i stort sett samma 
regler om ökade levnads-
kostnader som för 
anställda. Det krävs bland 
annat att resorna är fören-
ade med övernattning 
utanför den vanliga verk-
samhetsorten. Men på 
grund av att enskilda 
näringsidkare och delägare 
i handelsbolag inte räknas 
som anställda finns det 
ändå vissa olikheter. Istället 
för skattefria traktamenten 
och reseersättningar gör 
näringsidkare avdrag, 
antingen med ett schablon-
belopp eller med faktiska 
merkostnaden.
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Sänkta avdrag för ROT och RUT
ROTavdraget sänks från 50 % av arbetskostnaden till 30 %. 
 Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oföränd
rat. Detta får effekt för de som gör ROTavdrag för mindre jobb. 
För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, 
får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 
167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr.  
 RUTavdraget har sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr för per
soner som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer fyllda 
65 år är RUTavdraget fortfarande vara 50 000 kr. Tjänster som 
 matlagning och mer avancerat städarbete (såsom rengöring av 
inom huspool) ger inte rätt till RUTavdrag. Skattereduktion för 
städ och annat rengöringsarbete omfattar endast numera enklare 
städ arbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning. g

Slopat avdrag för privat 
 pensionssparande
Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat 
de senaste åren. Från årsskiftet slopas avdragsrätten helt.
 Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller 
skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även 
fortsättningsvis göra avdrag enligt den så kallade 35%regeln.
 För att göra det lättare att avveckla små sparanden har belopps
gränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av 
pensionssparkonton, utan Skatteverkets medgivande, höjts till ett 
prisbasbelopp (44 300 kr 2016). g

Höjd skatt på bensin och diesel
Energiskatten på bensin har höjts med 0,48 kr/liter och på  diesel 
med 0,53 kr/liter exklusive moms, vilket innebär en  höjning på 
60 öre respektive 66 öre per liter inklusive moms.
 Bakgrunden till höjningen är att man vill uppnå en fordons
flotta som är fri från fossila bränslen och en överflyttning av gods 
från väg till sjöfart och järnväg. g

Minskat jobbskatteavdrag  
på lön över 50 000 i månaden
Jobbskatteavdraget trappas av för de som har höga inkomster. 
Vid arbetsinkomster på ca 600 000 kr/år (50 000 kr/månad) sker 
en avtrappning med 3%. Det innebär att man inte får något 
jobbskatteavdrag alls på arbetsinkomster som överstiger 

ca 123 000 kr/månad 2016. Avtrappningen gäller även personer 
som har fyllt 65 år, men för dessa går gränsen för slopat jobb
skatteavdrag vid ca 133 000 kr/månad.
 Personer som har årsarbetsinkomster på högst 600 000 kr får 
oförändrat jobbskatteavdrag 2016. g

Fler betalaR statlig inkomstskatt 2016
Normalt görs varje år en uppräkning av skiktgränserna. För 2016 
görs dock ingen uppräkning av den nedre skiktgränsen. Den blir 
oförändrat 430 200 kr, precis som för 2015. Det innebär att fler 
än vad som varit fallet normalt kommer att betala statlig in
komstskatt 2016.
 Den del av inkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen 
beskattas med 20 % statlig skatt. På den del av inkomsten som 
överstiget den övre skiktgränsen – 625 800 kr – är den statliga 
skatten 25 %. g

Särskild löneskatt för äldre
På ersättningar för arbete (lön, arvode, förmåner mm) till perso
ner som vid årets ingång har fyllt 65 år infördes vid årsskiftet en 
särskild löneskatt på 6,15 %. Detta oavsett om man är född 1937 
och tidigare, eller 1938 och senare. 
 För en person som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 
65 år innebär de nya regler
na att lönekostnaden ökar 
med 1 845 kr/månad vid 
en månadslön på 30 000 kr.
 Särskild löneskatt har 
även införts på inkomst av 
aktiv näringsverksamhet för 
personer som vid årets in
gång har fyllt 65 år eller 
som tagit ut hel allmän 
pension under hela året. g

Ungdoms rabatten på 
 arbetsgivaravgiften slopas
Socialavgifterna för ungdomar har varit nedsatta i flera år. 
 Riksdagen har dock beslutat att nedsättningen av socialavgifter 
för ungdomar slopas helt 1 juni 2016. Till och med 31 maj 2016 
är arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år 25,46%. g

Skattenyheter  
2016
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BL Fakturering 99 kr/mån    
– effektiv fakturahantering
Med BL Fakturering i molnet kan kunden koppla sin fakturering till 
redovis ningsbyrån som sköter  redovisningen. Byrån får automatiskt in 
uppgifterna i sitt system och kan till och med få dem automatiskt över-
förda till bokföringen. Byrån och kundföretaget arbetar i samma system 
med  samma siffror, vilket innebär att kundföretaget slipper skicka och 
byrån slipper ta emot fakturaunderlag och filer.

BL Kassarapport 59 kr/mån   
– kassarapportering i molnet

Med BL Kassarapport lägger kundföretaget in dagens försäljning (dags-
kassan) så att redovisningsbyrån snabbt och enkelt får in underlaget 
(Z-rapporten). Alternativt exporterar kunden en SIE-fil, om kassa-
systemet stödjer en sådan export. Uppgifterna registreras sedan i en 
molndatabas och blir direkt  åtkomliga för redovisningsbyrån. 

BL Direktöverföring 59 kr/mån 
– ladda upp inskannade fakturor och e-fakturor till byrån

Företaget kan på ett enkelt sätt ladda upp sina inskannade leveran törs-
fakturor/e-fakturor till redovisnings byrån som sedan registrerar dem i 
reskontran och bokföringen. Pappersfakturor skannas innan de skickas, 
medan pdf-fakturor och e-fakturor direkt kan laddas in i databasen.

Med våra programlösningar i molnet kan före-

tagare och redovisningsbyrå samverka effektivt 

när det gäller bl a  bokföring, fakturering och 

lönehantering. Det vanligaste exemplet är att 

företaget kopplar sin fakturering direkt till redo-

visningsbyrån som sköter bokföringen. Redovis-

ningsbyrån får automatiskt in fakturauppgifterna 

i sitt bokföringsprogram när företaget skriver ut 

fakturan. 

Här är några smarta program och funktioner för 

smidig samverkan mellan byrå och kund, något 

som gagnar båda parter!

Effektivare samverkan mellan 
 företagare och redovisningsbyrå

BL Attesthantering 59 kr/mån 
– smidig attesthantering i molnet

Om redovisningsbyrån registrerar kundföretagets leverantörsfakturor 
(manuellt eller med hjälp av ett  digitalt  dokument) har kundföretaget 
nu möjlighet att godkänna/attestera dessa innan de skickas iväg 
till banken för betalning. Finns ett inskannat dokument eller en e-faktura 
kopplad till posten visas den på skärmen i samband med attesten för 
att underlätta hanteringen.

Läslicenser för bokföring och reskontra
Med en läslicens kan kundföretaget titta in i företagets bokföring och 
se hur man ligger till ekonomiskt, trots att det är redovisningsbyrån 
som sköter redovisningen. Kundföretaget kan även följa kundinbetal-
ningar (kundreskontra) och hålla koll på sina leverantörsfakturor (leve-
rantörsreskontra). 

 3 Läslicens för bokföring   29 kr/mån
 3 Läslicens för kundreskontra   29 kr/mån
 3 Läslicens för leverantörsreskontra   29 kr/mån

Kontakta gärna våra säljare för ytterligare information  

– salj@blinfo.se eller 0650-54 14 00.

Stora mallpaketet

699:-/år + moms 

Stora mallpaketet
– fler än 130 dokumentmallar
Stora mallpaketet innehåller mallar för snart sagt alla de dokument ett före-
tag kan behöva upprätta. Det innehåller även en rad viktiga privatjuridiska 
 mallar. Mallpaketet utökas löpande utifrån kund ernas 
önskemål. Ditt mallpaket finns under ett helt års tid från 
köpet att hämta i aktuell version från vår hemsida.

 • Bolag & föreningar
 • Budget
 • Familjejuridik

 • Fastighet
 • Köp & försäljning
 • Personal

Paketet innehåller totalt fler än 130 mallar 
i kategorierna: 
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Att arbeta som redovisningskonsult innebär att du ska hålla 
många bollar i luften. Du ska ha koll på viktiga datum, inläm
ningar och andra händelser som rör dina kunder.
 Med vårt moderna Byråstöd – som vi utvecklat tillsammans 
med Fortnox – blir det enklare för dig att få överblick över hur du 
och dina medarbetare ligger till i era uppdrag. Med hjälp av byrå
stödets färgkoder framgår det tydligt vad ni bör ta tag i inom 
kort, vad som är bråttom och vad som är klart.
 Du kan enkelt följa hur arbetet med kunderna fortlöper – från 
uppdragets början, via den löpande redovisningen och fram till 
årsbokslut och deklarationsinlämning. Och du riskerar inte att 
missa viktiga händelser som periodiska sammanställningar, 
momsdeklarationer, mm. 
 Byråstödet hjälper dig även att uppfylla Reko. Du har bland 
annat möjlighet att notera att material för en specifik aktivitet, 
till exempel bokföringen för januari, har inkommit samt göra 
 noteringar i anslutning till dina olika aktiviteter. Det finns även 
kopplingar från ekonomisystemet BL Administration så att det 
automatiskt klarmarkeras även i byråstödet när någonting klar
markerats i BL Administration. Längre fram kommer det även att 
finnas kopplingar till BL Skatt och BL Bokslut.
 BL Byråstöd är ett helt webbaserat program som du alltid 
kommer åt. Är du byråledare får du god översikt och kan planera 

Nyhet!

arbetet även när du är utanför kontoret. Som medarbetare får du 
ett arbetsredskap som hjälper dig att få en tydlig struktur och att 
arbeta mer effektivt.

Vill du veta mer? 
17 mars kör vi en livesänd visning av BL Byråstöd.  
Boka plats på blinfo.se/livesandningar!

program • kurser • webbkurser • böcker • nyhetstjänster

Välkommen att träffa oss från Björn Lundén Information i stora hallen 
på  Centralstationen i Stockholm. Vi finns på plats varje dag 14–18 mars 
från kl 7–19. Kom gärna förbi och se vad vi kan erbjuda för att förenkla 
ditt före tagande. 

På plats kan du naturligtvis handla till extra förmån liga priser.

Har du frågor kontakta salj@blinfo.se, eller ring 0650-54 14 00

Välkommen!

Förenkla ditt företagande!
– besök oss på Centralstationen i Stockholm 14–18 mars

Mässpriser på  våra produkter!

Programnyhet för redovisningsbyråer:

Webbaserat byråstöd
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Nya upplagan av Bokföring – vår populära 
bokföringshandbok – är uppdaterad med 
BAS 2016 och alla nya konton.

GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

I och med att årsredovisningslagen har anpassas till EU:s redovis
ningsdirektiv har vi fått en del nya bestämmelser. Bland annat har 
vi fått begreppen gemensamt styrda företag samt företag som det 
finns ett ägarintresse i. Detta är kompletterande begrepp till 
 dotterföretag och intresseföretag. 
 I balansräkningen ska företagen särredovisa långfristiga respek
tive kortfristiga fordringar samt skulder till ovanstående företag. 
I resultaträkningen ska även finansiella intäkter som hör till dessa 
kategorier särredovisas. 
 För att underlätta arbetet med årsredovisningen är det därför 
praktiskt att redovisa finansiella intäkter, tillgångar, samt ford
ringar och skulder avseende dessa företag på separata konton i 
bokföringen. I baskontoplanen har man därför lagt till nya kon
ton för detta ändamål samt anpassat benämningen på vissa befint
liga konton. 

UTVECKLINGSUTGIFTER

En annan nyhet i årsredovisningslagen är att aktiebolag och 
 ekonomiska föreningar som aktiverar utvecklingskostnader ska 
avsätta motsvarande belopp till en bunden fond. För detta ända
mål har man lagt till ett nytt konto [2089], Fond för utvecklings
utgifter. 

NY SÄRSKILD LÖNESKATT

Tidigare har arbetsgivare betalat ålderspensionsavgift på 10,21 % 
för anställda som har fyllt 65 år vid årets ingång och varit födda 
1938 eller senare, samt inga avgifter alls för de som är födda 1937 
och tidigare. Från och med 2016 höjs dock avgifterna för dessa 
grupper genom att arbetsgivaren ska betala en särskild löneskatt 
på 6,15 %. Det innebär att avgifterna blir 16,36 % (10,21 + 
6,15) för de som är födda 1938 och senare, samt 6,15 % för 
 anställda som är födda 1937 och tidigare. Baskontoplanen har 
 anpassats för detta ändamål. 
• 7014 Löner till kollektivanställda 16,36 %
• 7015 Löner till kollektivanställda 6,15 %
• 7214 Löner till tjänstemän 16,36 %
• 7215 Löner till tjänstemän 6,15 %
• 7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 %

Många nya  
konton i BAS 2016
BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på 

befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpas-

sats till EU:s redovisningsdirektiv, vilket har lett till att företagen ska lämna 

mer information om sitt andelsinnehav. Detta har skapat ett behov av en 

mer detaljerad redovisning. Det har även införts en särskild löneskatt för 

anställda som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, vilket föranlett 

förändringar i kontoplanen. 

I denna artikel går vi i korthet igenom de viktigaste nyheterna i 
 kontoplanen. En fullständig genomgång av skillnaderna mellan  
BAS 2015 och BAS 2016  hittar du på bas.se.

Nya konton i BAS-kontoplanen
1333 Andelar i gemensamt styrda företag
1336 Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1341 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343 Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett 

ägarintresse i
1571 Kundfordringar hos intresseföretag
1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573 Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett 

 ägarintresse i
2089 Fond för utvecklingsutgifter
2372 Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373 Långfristiga skulder till övriga företag som det finns  

ett ägarintresse i
2472 Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473 Leverantörsskulder till övriga företag som det finns  

ett ägarintresse i
2871 Kortfristiga skulder till intresseföretag
2872 Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag
8112 Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113 Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns  

ett ägarintresse i
8122 Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag 
8123 Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det 

finns ett ägarintresse i
8132 Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda 

 företag)
8133 Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det 

finns ett ägarintresse i)

396 kr + moms  
g jan 2016 • 472 sid
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Aktiv lunch på BL i Näsviken

Alla skattefakta 
på ett ställe  
– uppdaterat och 
kostnadsfritt!
På www.blinfo.se hittar du en kostnadsfri 
f aktabank med mängder av skattefakta, belopps-
gränser och sifferuppgifter. Söker du uppgifter 
om t ex traktamentsreduktion, basbelopp eller 
brytpunkter så hittar du snabbt och enkelt aktu-
ella uppgifter. Du får viktiga datum för inläm-
ningar och inbetalningar av skatter och moms 
mm. Du hittar skattetabeller, bilförmånsvärden 
och mycket annat. Kort sagt – alla skattefakta på 
ett och samma ställe – ständigt uppdaterade.

Du når faktabanken via länken i sidfoten på 
blinfo.se.

På BL eftersträvar vi att alla ska ta en hel timmes lunchledighet varje dag. Dels med tanke 
på stress- och hälsoaspekter men också för att skapa möjligheter till social samvaro i olika 
former. Och luncherna ser ganska olika ut för olika medarbetare som du ser…
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Från och med 1 januari 2016 ska personal
liggare föras på byggarbetsplatser där byggverk
samhet bedrivs. De nya reglerna ska tillämpas 
på byggverksamhet som startar 1 januari 2016 
och senare. Reglerna gäller även byggverksam
het som startar före ikraftträdandet om verk
samheten kan antas pågå efter 30 juni 2016. 
 Med byggverksamhet menas näringsverk
samhet som avser ny, till, och ombyggnads
arbeten, reparations och underhållsarbeten 
samt rivning av byggnadsverk. Till byggverk
samhet räknas även stödfunktioner till bygg
verksamhet, som städning och bevakning
stjänster. I förarbetena till lagen står det att 
Skatteverket i tveksamma fall kan söka ledning 
i SNIkoder. Man kan alltså säga att det mesta 
som har med byggverksamhet att göra omfattas 
av kravet på personalliggare.
 Den som bedriver byggverksamhet, t ex en 
entreprenör eller underentreprenör eller bygg
herren själv, ska föra en elektronisk personal
liggare. Den ska hållas tillgänglig för byggher
ren och för Skatteverket på byggarbetsplatsen. 
 Personer som under kortare tid bara lastar 
 eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska 
inte antecknas i personalliggaren. 
 Byggherren måste ha direktansluten elektro
nisk tillgång till uppgifterna i de olika personal
liggare som förs på byggarbetsplatsen. Det är 

 Personalliggare obligatoriskt 
i byggbranschen

Kostförmån 2016 
Skatteverket har beräknat 
kostförmånsvärdena för 2016. 
De nya beloppen är (2015 års 
belopp inom parentes):
• Frukost 44 kr (43 kr)
• Lunch/middag 88 kr (86 kr)
• Helt fri kost 220 kr (215 kr).
När det gäller övriga ”tjänste-
resebelopp” är både högsta 
skattefria ersättning för resor 
med egen bil och traktamen-
tesbeloppet för inrikes tjänste-
resor är oförändrade 2016. g

Höjd skatt  
på ISK och 
 kapitalförsäkring
Investeringssparkonto (ISK) 
och kapitalförsäkring är skatte-
mässigt gynnat i förhållande 
till konventionell kapital-
beskattning. Förutom detta, så 
har den kraftigt fallande stats-
låneräntan (SLR) gjort spar-
formerna ännu mer gynnade.
 Enligt tidigare regler beräk-
nades schablonavkastningen 
(underlaget för avkastnings-
skatt) genom att kapitalunder-
laget  multiplicerades med SLR 
30 november året före beskatt-
ningsåret.
 Riksdagen har beslutat att 
schablonavkastningen ska 
beräknas genom att kapital-
underlaget multipliceras med 
SLR + 0,75 procentenheter. För 
att inte beskattningen ska bli 
för låg, ska schablonavkast-
ningen dock beräknas till lägst 
1,25% av kapital underlaget. g

Måste vi föra 
 personalliggare?
Vi har fyra anställda som utför byggjobb i 
Stockholm. Två av dem har fått kort kopplade 
till personalliggare på ett större byggprojekt 
som kommer att pågå i två år. De andra två 
har inga kort och registrerar sig inte i någon 
liggare. De sätter upp  gatlysen och utför 
 mindre renoveringar i butiker mm. Måste vi 
föra personalliggare för dem? 

Svar: 
De två som har kort arbetar troligen på ett större 
projekt (sammanlagd kostnad över 177 200 kr 
exklusive moms) som beräknas vara klart efter 
juni 2016. Då omfattas de av reglerna för perso
nalliggare och ska registreras i den utrustning 
som tillhandahålls av byggherren. Om de andra 
två enbart arbetar i mindre separata projekt 
(under gränsen 177 200 kr) omfattas de inte av 
reglerna om personalliggare.

alltså inte först när byggherren begär det som 
tillgång ska ges till de olika personalliggarna. 
 Den som bedriver byggverksamhet ska beva
ra uppgifterna i sina personaliggare under två år 
efter utgången av det kalenderår då företagets 
beskattningsår går ut. g

FK öppnar egen fil för företagare
Försäkringskassan (FK) har öppnat ”en egen väg in” för företagare som har  
behov av stöd i frågor om det egna försäkringsskyddet inom socialförsäkringen.   
Tjänsten vänder sig till fåmansföretagare och enskilda näringsidkare.  
Ring 0771-17 90 00 och uppge ”företagare” i tal svaret så hamnar du hos rätt hand läggare. g
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Milersättning för elbil
Kan en anställd som har en elbil som för-
månsbil få 9,50 kr i milersättning för tjäns-
tekörning? Vad händer om elbilen laddas 
på arbetsplatsen, dvs om arbets givaren 
betalar en del av elen?

Svar:
Ja, det går bra att betala 9,50 kr per mil för 
tjänstekörningen med elbilen under förutsätt
ning att den anställde själv står för kostna
derna för laddning av bilen. 
 Om den anställde laddar bilen med el som 
betalas av arbetsgivaren är detta en skatte
pliktig förmån till den del elen avser privat 
körning. Förmånen ska värderas till uppskat
tad åtgång av el per mil multiplicerat med 
 priset per kilowatttimme. När det gäller en för
månsbil ska värdet därefter multipliceras med 
1,2 (denna uppräkning görs inte om det gäller 
en privat bil).
 Observera att arbetsgivaren bara kan 
betala ut skattefri milersättning om den 
anställde står för samtliga kostnader för driv
medlet själv. Får den anställde ladda bilen 
gratis hos arbetsgivaren kan någon skattefri 
milersättning alltså inte betalas ut även om 
den anställde själv skulle stå för kostnaden för 
laddning hemma. 

Förenklingsregeln i K2 
gäller inte personal
Måste man redovisa upplupen lön till 
 personalen i årsredovisningen? Eller går 
det att tillämpa förenklingsregeln. Det blir 
ju ungefär samma belopp varje år.

Svar:
Den ena förenklingsregeln i K2 innebär att 
årligen återkommande rörelseutgifter inte 
behöver periodiseras under förutsättning att 

• utgiftens storlek kan antas variera med 
högst 20% mellan åren, och

• varje räkenskapsår belastas av ett års kost
nad (förutom det första räkenskapsåret 
 förenklingsregeln tillämpas på en utgift).

Observera dock att denna förenklingsregel 
inte gäller utgifter för personal. Den gäller inte 
heller för t ex lagerförändringar, kund förluster 
och avskrivningar. 
 Det finns även ytterligare en förenklings
regel som innebär att samtliga inkomster och 
utgifter som var för sig understiger 5 000 kr 
inte behöver periodiseras.
 Det är alltså bara om de upplupna lönerna 
understiger 5 000 kr som de inte behöver redo
visas i årsredovisningen. 

Pensionssparande 
i   näringsverksamhet
Jag läste att möjligheten till allmänt 
avdrag för pensionssparande slopas helt 
2016. Innebär det att näringsidkare inte 
kommer att kunna använda sig av 
35%-regeln heller?

Svar:
Jo, det kommer fort farande att vara möjligt 
att göra pensionssparavdrag med högst 35% 
av årets eller föregående års inkomst i 
näringsverksamhet. 
 Observera att 35%regeln kommer att 
 finnas kvar även när det gäller avdrag för 
tjänste pensioner för anställda. Även personer 
som saknar pensionsrätt i sin anställning kan 
göra allmänt avdrag för eget pensions
sparande enligt 35%regeln i fortsättningen 
också.

Förmån av HUS-tjänster
Vi har anställda som får ROT- och RUT-
tjänster som förmån. Vad blir effekten av 
de nya reglerna om sänkt avdrag och 
sänkt tak? Hur ska skatteavdraget beräk-
nas 2016?

Svar:
Enligt tidigare regler undantogs förmånsvär
det av HUStjänster från skatteavdrag. De nya 
reglerna innebär att förmånsvärdet ska ingå i 

underlaget för skatteavdrag, men att skatte
avdraget därefter reduceras med

• 50% av RUTförmånsvärdet, dock med 
högst 25 000 kr per år

• 30% av ROTförmånsvärdet, dock med 
högst 50 000 kr per år.

• Den sammanlagda skatteavdragsreduktio
nen får inte överstiga 50 000 kr. 

• Om den anställde har fyllt 65 år vid 
beskatt ningsårets ingång ska skatteavdra
get dock reduceras med högst 50 000 kr 
 istället för 25 000 kr när det gäller förmån 
av RUTtjänster. Den sammanlagda reduk
tionen är dock högst 50 000 kr även för 
 personer fyllda 65 år.

Kontrollremsa måste 
arkiveras
Enligt BFNAR 2013:2 så ska (när man 
använder kassaregister) den gemen-
samma verifikationen bestå av tömnings-
kvitton samt antingen kontrollremsa eller 
journalminne. Måste man köra ut en 
 kontrollremsa för varje dag? Om man kör 
ut en kontrollremsa, behöver man då ha 
kopia på alla kvitton på varje enskilt köp?

Svar:
När det gäller kassaregister ska en Zrapport 
alltid tas ut varje dag. Journalen (kontroll
remsan) behöver inte tas ut varje dag men 
måste finnas antingen på papper (den skrivs 
då  normalt ut i takt med registreringarna i 
kassa registret på en särskild pappersrulle som 
byts först när rullen blir full) eller elektroniskt 
(den ska då kunna tas ut på papper senast om 
det elektroniska minnet blir fullt). Trots att den 
inte skrivs ut varje dag är journalen ändå en 
del av den gemensamma verifikationen och 
ska arkiveras. Kopior på varje enskilt köp 
behövs inte.

FRÅGOR & SVAR

VAB åt annans barn
Att man som mamma och pappa har rätt att vabba 
finns ju lagreglerat MEN vad är det som gäller för 
mor- och farföräldrar? Är man som arbetsgivare 
verkligen tvungen att ge en anställd rätt att som 
mor- och farförälder gå in och vabba hur mycket 
som helst för sina barnbarn? 

Svar: 
Ja, man kan faktiskt tänka sig situationen att man har en anställd som ”ställer upp” och VAB:ar 
släktens och vännernas samtliga små sjuklingar, och det är inget man kan göra något åt som 
arbetsgivare. I Föräldraledighetslagen står det: 

Ledighet med tillfällig  föräldrapenning m. m.
8 § En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon 
 1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, ---

Här tar man numera alltså sikte på arbetstagare, inte förälder eller vårdnadshavare.
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Alltid på rätt kurs
Att gå på kurs ska vara intressant, trevligt, kunskaps givande och inspirerande. 
Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av 
kursarrange mang. Kunniga och  engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll 
och en glad och trevlig stämning – med oss är du alltid på rätt kurs. 
 Här är ett urval av våra kurser på som du antingen går på plats eller som eKurs 
på webben. Målet är att erbjuda heltäckande och  intressanta utbildningar för att 
möta ditt kunskaps behov, i dag och i morgon. 

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

Grundkurs i bokföring
Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig 

 bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. 

Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bok-

föringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen 

takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Läs mer på www.blinfo.se/ekurser

 ✓ Bokföringens grunder
 ✓ Varför ska man bokföra?
 ✓ Vad ska bokföras? 
 ✓ Hur bokför man?
 ✓ När ska man bokföra? 
 ✓ Dubbel bokföring 

 ✓ Sortering av belopp (kontering)
 ✓ Bokföringsrapporter
 ✓ Kontoplan, kontoklasser, konton
 ✓ Praktiska övningar 
 ✓ Så fungerar det i bokföringsprogram 
 ✓ Periodavslut (avstämning)

eKurs Bokföring, grundkurs

2 890:- + moms 

Kurserna ger utbildningstimmar för auktoriserade redovisningskonsulter

Redovisning Ort Utb.tim. Feb Mars April Maj

Bokföring I, grundkurs Stockholm 17 red. 23 26

Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red. 8

Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red. 1

Rådgivarkurs för byråmedarbetare Stockholm 3 + 3 15,19,22

Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Feb Mars April Maj

Deklaration i aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt 16

Deklaration i enskild firma Stockholm 6 skatt 15

Deklarationsnyheter 2016 Stockholm 3 skatt 11

Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 11

Personal Ort Utb.tim. Feb Mars April Maj

Lön I, grundkurs Stockholm 12 övr 10

Redovisning Utb.tim.

Bokföring, grundkurs 6 red.

Bokslut & årsredovisning, grundkurs 10 red.

Intäktsredovisning enl K-regelverken 3 red.

K2 eller K3? 3 red.

K2 i praktiken 6 red.

K3, mindre företag 5 red.

Redovisningsnyheter 2016 3 red.

Skatt och deklaration Utb.tim.

Aktieägartillskott 1 skatt

Beskattning av värdepapper 1 skatt

Deklaration – Aktiebolag 3 skatt

Deklaration – Enskild firma 3 skatt

Deklarationsnyheter 2016 3 skatt

Deklarera på K10 2 skatt

Fastighets- och byggmoms 4 skatt

Fissioner 0,5 skatt

Fåmansföretag 4 skatt

Fällor och fel i praktiken – Moms 3 skatt

Generationsskifte och ägarskifte i företag 2 skatt

Importmoms i praktiken 0,5 skatt

Interna aktieöverlåtelser 1 skatt

Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag 1 skatt

Karensbolag 1 skatt

Lönebaserad utdelning 1 skatt

Momsnyheter 2016 2 skatt

Pensionsplanering för företagare 3 skatt

Skatteförfarandet i praktiken 2 skatt

Skattenyheter 2016 3 skatt

Skatteplanering i aktiebolag 4 skatt

Skatteplanering i enskild firma 2 skatt

Underskottsavdrag 1 skatt

Utlandsmoms – grunderna 3 skatt

Värdepapper 1 skatt

Värdepapper i företag 1 skatt

Personal Utb.tim.

Förmåner 2 skatt

Lön I, grundkurs 4 övrigt

Löneväxling 2 lön*/övr

Personalnyheter  2016 3 övrigt

Representation 2 skatt

Semester 6 övrigt

Traktamente 3 skatt

* Godkänd för SRF Lön-auktorisation

liveKurser i vår 

eKurser (webbkurser)



 14 | Februari 2016

Tips & råd från programsupporten

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

B L  A D M I N I S T R A T I O N

Nya belopp för kostförmån på dina lönearter
Skatteverket har beräknat kostförmåns värdena för 2016. De nya 
beloppen är (2015 års belopp inom parentes):

• Frukost 44 kr (43 kr)
• Lunch/middag 88 kr (86 kr)
• Helt fri kost 220 kr (215 kr).

På befintliga företag behöver du justera beloppen på dina lönearter 
som hanterar förmåner (id 420–422 om du använt våra standard-
lönearter). Nya företag som läggs upp kommer automatiskt att få de 
nya beloppen på aktuella lönearter.
 När det gäller både högsta skattefria ersättning för resor med 
egen bil och traktamentesbeloppet för inrikes tjänste resor är dessa 
 oförändrade 2016.

Nya licenser för byrå – kundsamverkan
I samband med version 2016.1 bryter vi ut flera funktioner – tänkta 
att användas vid byrå-kundsamverkan i molnet – som egna licenser. 
De funktioner som brutits ut för att köras separat är:

Läslicens kundreskontra
Här kan byråns kund titta på reskontra listan, kontroll reskontra per 
kund samt  fakturahistoriken.

Läslicens leverantörsreskontra 
Med denna licens kan byråns kund titta på reskontralistan samt 
 kontroll reskontra per leverantör.

Attesthantering 
Med denna licens kan byråns kund godkänna fakturor som regist-
reras av redovisningsbyrån innan de skickas för betalning.

Direktimport av skannade leverantörsfakturor/e-fakturor 
Om byråns kund är mottagare av föret agets fakturor kan dessa på 
ett enkelt sätt laddas upp till molndatabasen så att redovisnings-
byrån kan registrera dem i reskontran och bokföringen.

Nya HUS-regler påverkar BL Administration
Förändringar för ROT
Subventioneringsgraden för ROT-avdrag sänks från 1 januari 2016 
från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och 
beskattningsår är dock oförändrat. Vi har gjort om i programmet så 
att den nya procentsatsen används.

Förändringar för RUT
RUT-avdraget sänks från 50 000 kr/person och beskattningsår till 
25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång. För per-
soner fyllda 65 år är RUT-avdraget även fortsatt 50 000 kr. Program-
met känner av rätt maxnivå utifrån det personnummer som läggs 
på kunden.
 Sedan 1 augusti 2015 är RUT-avdraget för läxhjälp och annat skol-
arbete slopat, och detta har rensats bort från specifikationsmöjlig-
heten för RUT-arbete, precis som matlagning som inte ger RUT-
avdrag från 1 januari 2016.

Importera dina filer enklare med drag and drop
Vid import av ett flertal filer går det numera att dra och släppa filen 
som ska importeras till programmets huvudfönster för att starta en 
import. De filer som går att importera på detta sätt är bland annat 
SIE-filer, säkerhetskopior, registerfiler (exempelvis kund- och artikel-
register), filer från fakturaskanningssystem och bokföringsfiler i 
andra format. Om importen av den aktuella filen kan generera att 
ett nytt företag läggs upp ( SIE-filer och säkerhetskopior) väljer man 
först id på det nya företaget, därefter  kommer man direkt in i res-
pektive importfunktion.
 Skannade leverantörsfakturor/bildfiler går inte att importera på 
detta sätt eftersom de kan vara i ett flertal olika format.

Massfakturera – när du vill  fakturera många 
samtidigt (t ex årsavgifter)
Ska du fakturera exempelvis medlemsavgifter eller liknande? I pro-
grammet finns en smidig funktion för att massfakturera kunder, du 
måste alltså inte registrera likadana fakturor för varje kund, utan kan 
göra ett urval av vilka kunder som ska omfattas och generera alla 
fakturor samtidigt.
 Från och med version 2016.1.100 ligger funktionen under Aktivi-
tet – Massfakturering och det är alltså möjligt att skapa både 
 vanliga  fakturor och avtalsfakturor (avtalsfakturor kräver dock licens 
för BL Fakturering Plus).

support@blekonomi.se | 0650-54 14 08 |  
facebook.com/blekonomi | www.blekonomi.se

B L  E K O N O M I

Avsluta räkenskapsår
Nu är det dags för många företagare att avsluta räkenskapsåret och 
dessutom påbörja ett nytt. När du har bokfört klart på föregående 
räkenskapsår avslutar du räkenskapsåret under Bokföring –  Hantera 
räkenskapsår. Markera räkenskapsåret som du vill avsluta och klicka 
på Avsluta och Spara. Om du inte själv har bokfört årets resultat i en 
verifikation får du en fråga om att låta programmet bokföra årets 
resultat automatiskt. Svara Ja för att komma vidare. Sedan är det 
dags att skapa nytt räkenskapsår. Se till att Nytt räkenskapsår är 
markerat och klicka Spara. 

Fakturera många kunder med några klick
Så här i början av året blir det kanske aktuellt att fakturera t ex årsav-
gifter eller liknande. I programmet kan du göra detta enkelt genom 
att skapa en faktura där du lägger in en artikel för t ex års avgift och 
sedan markera de kunder du vill fakturera och dra dessa in i fakturan 
till kundnumret. Spara och sedan dyker fakturorna upp i reskontran!

Nya HUS-regler från årsskiftet
Subventionsgraden för ROT-avdrag sänktes 1 januari 2016 från 50% 
av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskatt-
ningsår är dock oförändrat. Vi har anpassat programmet efter den 
nya procentsatsen. RUT-avdraget har sänkts från 50 000 kr/person 
och beskattningsår till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år vid 
årets ingång. För personer fyllda 65 år är RUT-avdraget även fortsatt 
50 000 kr. 
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Kopiera sökvägen till SRU-filerna
Vi har lagt in en snabbknapp så att du enkelt kan kopiera sökvägen 
till dina SRU-filer när du har exporterat dem. Du kan sedan klistra 
in sökvägen i stället för att bläddra dig fram till filerna när du är 
inloggad på Skatteverkets filöverföringstjänst. 

Sökväg till deklarationerna
Om ingen ändring görs av sökvägarna till deklarationerna hamnar 
de under C:\Users\Public\Documents\BL Skatt\BL Skatt besk 2015 
Dokument. Om du bläddrar dig fram i utforskaren kan du då gå till 
C:\ Användare > Delat > Delade dokument > BL Skatt > BL Skatt Besk 
2015 dokument

Kopiera deklarationer till molnet
Denna instruktion är för dig som börjat använda BL Skatt i molnet 
men som hunnit göra några lokalt  sparade deklarationer och vill 
kopiera dessa till molnet. Se till att du är inloggad i molnet. Gå sedan 
till Arkiv (den runda röda S-knappen uppe till  vänster) och välj 
 Hantera molndokument. Du kommer då till  nedanstående  dialog. 

 Här kan du välja att Kopiera fil(er) till molnet. För att markera flera 
filer i vald mapp håller du nere CTRL-tangenten. Klicka sedan på 
Öppna i den dialogen. Då kopieras deklarationerna till molnet.
I denna dialog kan du även checka ut filer. Checka ut innebär att du 
för egen räkning reserverar filen. Det gör du om du påbörjat en 
kund sparad i molnet och du vet att du inte kommer att kunna 
koppla upp dig (om du exempelvis ska besöka en kund där det är 
dålig täckning). Då kan du checka ut deklarationen som då visas 
med status Utcheckad av N.N. Övriga medarbetare på byrån ser då 
att du håller på att jobba med denna fil men utanför molnet. 

B L  S K A T T
support@blskatt.se | 0650-54 14 04 |  
facebook.com/blskatt | online.blskatt.se

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

B L  B O K S L U T

BL Bokslut i molnet
Nu har vi haft möjligheten att arbeta i molnet med BL Bokslut under 
ett halvår och det är ett bra alternativ oavsett om man är flera på en 
byrå eller arbetar ensam. 
 Du har alltid dina bokslutsfiler sparade på ett säkert sätt och du 
når dina filer via nätet både hemifrån, ute hos kund och på kontoret. 
Händer det något med din dator så att den kraschar eller blir stulen 
så finns alltid kundens bokslutsfiler sparade. Det är bara att instal-
lera programmet i en annan dator och logga in så kommer man åt 
bokslutsfilerna igen. 
 Om du åker ut till en kund och det inte finns någon internet-
uppkoppling kan du enkelt checka ut bokslutsfilen från molnet till 
din bärbara dator och jobba lokalt ute hos kunden. När du sedan har 
internetuppkoppling igen så checkar du in bokslutsfilen. Är ni flera på 
kontoret så kan alla komma åt alla kundfiler som ligger i molnet.

Förvaltningsberättelsen
Nu har vi lagt till en ny funktion vi bokslutsprogrammet när du upp-
rättar en årsredovisning enligt K2. Under Flerårsöversikten finns nu 
fält som jämför Nettoomsättningen mellan räkenskapsåren och visar 
den procentuella avvikelsen. Det är obligatoriskt  att kommentera 
nettoomsättning om den avviker med mer än 30% mellan åren. Du 
lämnar din kommentar genom att markera rutan Infoga och skriver 
kommentaren i textfältet. 
 I årsversionen för 2016 kommer detta att komma upp automtiskt 
om nettoomsättningen  avviker med mer än 30% mellan inne-
varande år och jämförelseåret i årsredovisningen. 

Varning vid differens
När man arbetar i programmet kan man löpande se om det finns en 
differens mellan tillgångar och skulder i balansrapporten och den 
visas längst ner i den blå listen. Nu har vi lagt en varning i program-
met om tillgångar och skulder respektive om resultatet i resultaträk-
ningen inte stämmer med resultatet under eget kapital i balansräk-
ningen i årsredovisningen. Varningen kommer att visas i samband 
med att man skriver ut hela eller delar av en  årsredovisning.

Kontrollbalansräkningsmall
Vi har kompletterat i bokslutsprogrammet och lagt in möjligheten 
att hämta en mall för att upprätta en Kontrollbalansräkning. 
Du  hittar mallen i den högra kolumnen på programmets startsida 
när du är uppkopplad online. 

Livesänd programutbildning
– visning av programfunktioner på webben

Med våra livesända programutbildningar lär du dig programfunktioner snabbt och enkelt 

direkt vid din dator. Klicka dig in på vår utbildningssida, luta dig tillbaka och låt oss visa dig 

hur programmet fungerar. Varje tillfälle tar cirka en timme och priset är 400 kr/tillfälle. 

Läs mer om kurserna och boka på www.blinfo.se/livesandningar
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Boktips! 

SKATT & DEKLARATION

Lättanvänt och kraftfullt
BL Skatt är marknadens mest användar
vänliga skatte och deklarationsprogram. 
Via en guide skapar du enkelt de blanket
ter som behövs. Lättanvän  da och smarta 
beräknings bilagor hjälper dig att fylla 
i  Skatteverkets blanketter.

Blanketter och bilagor 
Förutom Skatteverkets deklarations
blanketter innehåller  BL Skatt en mängd 
 bilagor för allt du kan tänkas vilja räkna 
fram. Dessutom finns blanketter för t ex 
kontrolluppgifter,  preliminärdeklaration, 
skalbolagsdeklara tioner och reduktions
ansökningar. 

Automatisk deklarationskontroll
När du har gjort klart en deklaration kan 
du utnyttja den inbyggda kontrollfunk
tionen. Den meddelar om någonting 
 verkar vara fel och ger dig tips om exem
pelvis vilka olika  avsättningar du kan göra. 

I molnet eller lokalt
BL Skatt Företag är ett installerat program 
som finns i två varianter – en variant där 
du arbetar med dina deklarationer lokalt 
och en molnvariant där du kan jobba med 
dina deklarationer via internet.

Programfunktioner
 ✓ Samtliga deklarationsblanketter
 ✓ Fullständig skatteberäkning
 ✓ Möjlighet att spara upp till 10 deklara-

tioner
 ✓ Simulering/skatteplanering
 ✓ Kontantberäkning
 ✓ Aktietransaktioner
 ✓ Beräkningsbilagor/hjälpblanketter
 ✓ Översiktlig blanketthanterare
 ✓ Informationsbank/hjälpsystem
 ✓ SIE-import
 ✓ SRU-export/filöverföring
 ✓ Beräkning av periodiseringsfond, 

 räntefördelning och expansionsfond
 ✓ Fri telefonsupport, skatte- och 

 programfrågor
 ✓ Handböckerna Deklarationsteknik 

och Avdrag direkt i programmet

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

BL Skatt Företag

149:-/mån + moms 

AVDRAG 2016 är ett  perfekt avdrags
lexikon  inför deklarationsarbetet. Här hittar 
du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavs
ordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt 
och med många praktiska  exempel och tips.

Ny  
upplaga!

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  21 uppl, jan 16, 330 sid

DEKLARATIONSTEKNIK är en lättfattlig 
handledning för deklarationen med en ge
nomgång av samtliga blanketter som hör till 
inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverk
samhet. För varje blankett hittar du en utför
lig genomgång och ett ifyllt exempel.

Ny  
upplaga!

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  23 uppl, feb 16, 436 sid

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

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  2 uppl, jan 16, 139 sid

Ny  
upplaga!

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

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  6 uppl, feb 16, 416 sid

Ny  
upplaga!

BL Skatt Företag
– lättanvänt program för din och företagets deklaration

Med BL Skatt Företag gör du snabbt och enkelt både din och företagets 
 deklaration. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, 
snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera.
 Programmet är komplett med beräknings  bilagor, preliminärdeklaration, 
 skatte analys, automatisk deklarations kontroll, mm. 
 Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och 
andra ekonomi system. Du får på så vis en smidig koppling mellan bok föringen 
och deklarationen. 
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Boktips! 

BOKFÖRING & BOKSLUT

BL Bokslut Företag 
– komplett program för  bokslutet 
och årsredovisningen

BL Bokföring är ett mångsidigt bokfö-
rings program med många användar vänliga 
funktioner och finesser som under lättar 
bokförings arbetet. Det här är vårt mest 
sålda bokförings  program och det kan 
 integreras med de andra programmen 
i BL Administration, t ex BL Fakturering.  
 Programmet finns i en version där du 
lagrar bokföringen  lokalt och i en version 
där du lagrar bokföringen i molnet och 
kan arbeta med den över internet. Du 
väljer den som passar dig bäst. 
 BL Bokföring är en del i ekonomisyste-
met BL Administration och kan därför 
integreras med fakturering, lön, leverantör, 
tidredovisning, mm.

Med BL Bokföring i molnet får du alla för-
delarna med ett installerat program när det 
gäller funktion och prestanda. Samtidigt får 
du molnlösningens alla fördelar i form av 
bland annat automatisk säkerhetskopiering 
och full tillgänglighet som låter dig arbeta 
med din bokföring från olika platser. 

 ✓ Konteringsguider
 ✓ Ändringsverifikationer
 ✓ Preliminär bokföring
 ✓ Förenklat årsbokslut
 ✓ Tusentals nöjda användare 

 ✓ Lättanvänt och överskådligt
 ✓ Tydlig arbetsgång
 ✓ Innehåller allt du behöver för att göra 

bokslut och  årsredovisning
 ✓ Hanterar upp till 3 företag

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

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

Ny  
upplaga!

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  20 uppl, jan 16, 472 sid

BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD 
 FIRMA är en komplett handbok för dig som 
sköter redovisningen i en enskild firma. 
 Boken hjälper dig både att upprätta ett för
enklat årsbokslut och att löpande bokföra alla 
affärshändelser i en enskild firma. 

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  5 uppl, jan 14, 379 sid

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE  AKTIEBOLAG – K2 är en 
praktisk handbok som visar hur du upprättar 
en  års redovisning för ett mindre  aktiebolag 
 enligt K2 reglerna.

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  5 uppl, jan 15, 401 sid

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 
I MINDRE  AKTIEBOLAG – K3 är en 
handbok i hur du upprättar bokslut och års
redovisning enligt K3reglerna. Boken visar 
hur du bör  arbeta när du upprättar årsredo
visning enligt K3.

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  1 uppl, jan 14, 499 sid

BL Bokföring
– det användarvänliga  bokföringsprogrammet

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

BL Bokslut Företag

199:-/mån + moms 

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

BL Bokföring

99:-/mån + moms 
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Boktips! 

LÖNER & PERSONAL

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

Ny  
upplaga!

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  19 uppl, jan 16, 382 sid

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

Ny  
upplaga!

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  10 uppl, jan 16, 381 sid

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

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  7 uppl, okt 14, 272 sid

FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där 
du hittar den skattemässiga behandlingen av 
alla tänkbara förmåner. En del förmåner 
 beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett 
förmånligt schablonvärde medan vissa är helt 
skattebefriade. 

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  11 uppl, okt 14, 361 sid

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

BL Lön

129:-/mån + moms 

BL Lön
– marknadens mest 
 prisvärda löneprogram?

BL Lön är ett lättarbetat löneprogram 
där du registrerar löner utifrån färdiga 
lönearter och skriver ut lönebesked till 
den anställde.  Programmet skapar en 
betalfil för utbetalning via internetbank 
eller via Bankgirot. 

Programfunktioner
 ✓ Löneartsregister
 ✓ Anställdaregister
 ✓ Automatisk skatteberäkning
 ✓ Jämkning och engångsskatt
 ✓ Löneackumulatorer
 ✓ Lönebesked
 ✓ Lönebesked med e-post
 ✓ Banklista
 ✓ Betalfiler
 ✓ Arbetsgivardeklaration
 ✓ Kontrolluppgift
 ✓ CSR-förfrågan/svar
 ✓ Grafisk blankettgenerator
 ✓ Integrering med bokföringsprogrammet
 ✓ Övningsföretag
 ✓ Manual och filmade guider
 ✓ eBoken Lönehandboken

De vanligaste lönearterna finns upplagda i 
programmet, så allt du behöver göra är att 
lägga in uppgifter om de anställda och 
 sedan börja registrera löner. I  programmet 
skapar du enkelt lönebesked till den 
 anställde och tar fram  kontrolluppgifter. 
 Programmet skapar en betalfil för utbetal-
ning via internetbank eller via Bankgirot.
 Programmet är lämpligt för dig med ett 
mindre antal anställda.
 BL Lön är en del i ekonomisystemet 
BL Administration och kan därför integre-
ras med bokföring, fakturering,  leverantör, 
tidredovisning, mm. 

Med BL Lön i molnet får du till ett lågt pris 
ett lättarbetat löneprogram som låter dig 
arbeta med lönerna från vilken dator som 
helst som har tillgång till internet och 
BL Admini stration installerat.
 Med BL Lön i molnet får du säker lagring 
och automatisk säkerhetskopiering av dina 
uppgifter. Dessutom arbetar du alltid i den 
senaste versionen.

Mallpaket personal

399:-/år + moms 

Mallpaket Personal
– 35 viktiga personalmallar!

Med det här mall paketet får du som arbetar med   
löne- och per sonal admini stra tion till ett lågt pris 
hjälp med att upp rätta korrekta doku ment på ett 
snabbt och smidigt sätt. Exempel vis betyg och intyg, 
upp säg ning och av sked ande, rese räk ning, ledig hets-
an sökan och an ställ nings avtal.

Med mall paketet sparar du mycket tid och mini merar 
sam tidigt risken för fel. Ditt mallpaket finns under ett 
helt års tid från köpet att hämta i aktuell version från 
vår hemsida.
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Du kan läsa mer och beställa 
programmen och böckerna på  

www.blinfo.se

AKTIEBOLAG är en utförlig handbok där du 
hittar allt du  behöver veta om skatt, ekonomi och 
juridik för både aktiebolaget och dess ägare. Boken 
innehåller dessutom en utförlig genomgång av reg
lerna för utdelning och  kapitalvinst i fåmansbolag.

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  23 uppl, jan 16, 448 sid

Ny  
upplaga!

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

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  19 uppl, jan 16, 382 sid

Ny  
upplaga!

BOKFÖRING är praktisk handbok för företag 
och  föreningar. Boken innehåller massor av konte
ringsmallar och exempel som visar hur du bokför 
olika affärstransaktioner. 

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  20 uppl, jan 16, 472 sid

Ny  
upplaga!

EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som dri
ver eget aktiebolag med enklast möjliga adminis
tration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar 
och vad som är viktigt att tänka på när det gäller 
skatt, moms, bolagsstämma, aktier, avtal, mm

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  4 uppl, jan 16, 207 sid

Ny  
upplaga!

ENSKILD FIRMA innehåller allt som rör före
tagares skatt, ekonomi, juridik och deklaration. 
Boken passar utmärkt som handledning på redo
visnings och revisions byråer.

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  24 uppl, jan 16, 310 sid

Ny  
upplaga!

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk 
handbok om skatt på fastigheter men även redo
visning och hyresjuridik för dig som äger en hyres
fastighet eller annan kommersiell fastighet.

396:- + moms 

 e-bok: 336:- + moms

g  8 uppl, feb 16, 376 sid

Ny  
upplaga!

FÅMANSFÖRETAG är en  utförlig genomgång 
av de skatte regler som gäller för  fåmansföretag och 
deras  ägare. Tyngdpunkten ligger på utdelnings 
och kapital vinstreglerna.

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  11 uppl, feb 16, 414 sid

Ny  
upplaga!

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

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  10 uppl, jan 16, 381 sid

Ny  
upplaga!

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

496:- + moms 

 e-bok: 436:- + moms

g  6 uppl, feb 16, 416 sid

Ny  
upplaga!

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA är 
en handbok med massor av tips om skatteplane
ring för dig med enskild firma. Skatt och egen
avgifter för enskilda näringsidkare är låga, och de 
blir ännu lägre om du följer  författarens råd.

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  2 uppl, jan 16, 131 sid

Ny  
upplaga!

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för 
dig som driver eller tänker starta ett eget företag 
– oavsett bransch och företagsform. Så här långt 
har boken hjälpt fler än 100 000 företagare till 
en bra start.

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  23 uppl, jan 16, 261 sid

Ny  
upplaga!

IDEELLA FÖRENINGAR är en den perfekta 
handboken för dig som är engagerad i en förening. 
Boken är idealisk om du t ex sitter i föreningens 
styrelse, är verksam i någon sektion, är förenings
revisor eller helt enkelt är en intresserad medlem.

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  9 uppl, nov 15, 275 sid

Ny  
upplaga!

Åter i lager! 
– Driva eget-bok på engelska

START UP & RUN A BUSINESS IN SWEDEN explains the rules and regu
lations for corporation in Sweden and how to succeed in your chosen venture.

296:- + moms 

 e-bok: 236:- + moms

g  2 uppl, feb 16, 312 sid

Ny  
upplaga!

Boknytt!



Basbelopp 2015 2016
Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr 44 300 kr
Förhöjt pbb 45 400 kr 45 200 kr
Inkomstbasbelopp 58 100 kr 59 300 kr

Statslåneräntan 
141231 0,83% 150831 0,42%
150430 0,19% 151130 0,65%
150630 0,87% 151231 1,00%

Referensränta 
2015-07-01–2015-12-31 0,0%
2016-01-01–2016-06-30 0,0%

Socialavgifter 2015 2016
Arbetsgivar avgifter1 31,42% 31,42%
Egenavgifter1, 2 28,97% 28,97%

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifter na 
10,21% (2015)/16,36% (2016). För ungdomar under 26 år gäller 
särskilda regler, se Faktabank på www.blinfo.se. Regional ned-
sättning ges i vissa kommuner med ytterligare 10 procent -
enheter. 

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

Representation 
Lunch, middag och supé 90 kr
Frukost, mellanmål och liknande 60 kr
Styrelsemöte, enklare förtäring 60 kr
Representationsgåvor 180 kr
Teaterbiljetter och greenfee 180 kr

Belopp exklusive moms.

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

Kostförmån
Frukost 44 kr
Lunch eller middag 88 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 220 kr

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

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

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

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

Februari

12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 
30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med 
bokslut 2015-09-30, 2015-10-31, 2015-11-30 och 2015-12-31)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för januari, momsdeklara-
tion för december (mindre företag med månadsmoms), momsdeklaration för 
oktober-december (mindre företag med tremånadersmoms

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

22 Periodisk sammanställning för januari (pappersblankett)

25 Periodisk sammanställning för januari (elektronisk)

26 Momsdeklaration och inbetalning -– helårsmoms (bokslut 2015-12-31*)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration 
för januari (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

29 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2015-07-31)

Mars

1 Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2015-07-31 och 2015-08-31 
(pappersblankett)

14 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2014-09-30, 2014-10-31, 2014-11-30 
och 2014-12-31)

Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel, bokslut 2015-07-31 
och 2015-08-31 (pappersblankett)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari, momsdekla-
ration för januari (mindre företag med månadsmoms)

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

21 Periodisk sammanställning för februari (pappersblankett)

29 Periodisk sammanställning för februari (elektronisk)

Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2016-01-31*)

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration 
för februari (större företag)

Inbetalning av moms (större företag)

31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2015-08-31)

Kom-ihåg-datum Du hittar mer snabbfakta och information på 
vår hemsida www.blinfo.se under Faktabank. Snabbfakta 2016

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

Italien, Lido di Jesolo
Skatte- och ekonomikurs 17–24 september 2016

Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till Italien och kustor-
ten Lido di Jesolo, strax utanför Venedig. Vore det inte härligt att kombinera nytta med 
nöje, blanda intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upple-
velser? Det blir en kursvecka med ett stort antal kurspass med  varierande innehåll som 
du väljer bland. 
 Till stor del är kursen  nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms,  personal och 
 redo visning. Vi går bland annat igenom ny lagstiftning, förslag och aktuella rättsfall.
 Kursen vänder sig främst till dig som  jobbar på redovisnings-/revisionsbyrå eller med 
ekonomi- och personalfrågor på ett företag.

Kurs + resa från 21 650:-
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