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Ulf Bokelund Svensson 
VD i Björn Lundén Information

Dags att ta nästa  
steg i digitaliseringen?
Digitaliseringstrenden är mycket stark i alla delar av samhället och 

anledningarna till att digitalisera verksamheten är många. I det här 

numret kan du läsa om ett antal olika sätt att bli mer digital och 

 effektiv i din ekonomihantering. Dessutom hittar du nyheter, tips 

och råd och mycket annat du som företagare kan ha nytta av.

Digitala kvitton
En enkel och effektiv digitaliseringsåtgärd är digitala kvitton. 
 Administrationen underlättas och du undviker att saker samlas på 
hög. En annan fördel är att ett digitalt underlag kan delas så snart 
du skapat det, t ex med din redovisningsbyrå eller med ett ekono-
misystem. På sidan 14 kan du läsa om Jimmy Andersson, ägare av 
Östergötlands El- & Byggservice, som berättar hur han jobbar 
 digitalt med sin redovisningsbyrå med vår app-lösning Digitala 
Företaget. 

Automatiserad bokföring
Tillhör du dem som gör mycket av bokföringsarbetet manuellt? 
Bokföringen går snabbt mot att bli allt mer automatiserad, främst 
för att det förenklar för dig som företagare och ger dig möjlighet 
att lägga kraft på andra delar av din verksamhet. 
 Med vår tjänst BL Tolkning slipper du exempelvis manuell 
hantering av leverantörsfakturorna. Dina leverantörsfakturor 
skickas till en ”robot” som lär sig att tolka dina inkommande 
 fakturor baserat på hur du tidigare konterat liknande transaktio-
ner. BL Tolkning är en del i vår lösning för en helt automatiserad 
fakturahantering. Läs mer på sidan 15.

Arbetsgivardeklaration månadsvis
Nya lagar kan också ha betydelse i en digitaliseringsprocess. Från 
1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivar-
deklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga 
kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade 
rutiner för dig som arbetsgivare. Bland annat krävs det att du har 
ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI, 
 något som exempelvis BL Lön och BL Lön Plus klarar av. Du kan 
läsa mer om AGI på sidan 5.

E-fakturering 
Allt fler företag och organisatio-
ner accepterar endast e-fakturor 
och 1 april 2019 införs ett lag-
krav på e-faktura vid alla offent-
liga upphandlingar. 
 I det här numret möter du 
Jeanette Almén, ekonomichef på 
byggföretaget Elvbygg, som 
 berättar hur hon jobbar med 
BL Administration för att effek-
tivisera fakturahanteringen. 
Du hittar intervjun med Jeanette 
på sidan 9.    

Trevlig läsning!
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Bolagsskatten sänks till 20,6 %
Nu står det klart att bolagsskatten sänks. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 
då bolagsskatten ska landa på 20,6 %. Detta innebär även att expansionsfondsskatten 
sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. 

Bolagsskattens utveckling
Under 80-talet låg bolagsskatten på 52 % innan den stora skatte-
reformen i början av 90-talet då bolagsskatten sänktes till först 
40 %, sedan 30 % och därefter ytterligare en sänkning (1994) 
till 28 % som höll sig till 2008. 2009 sänktes skatten ytterligare 
till 26,3 % för att några år senare (2013) sänkas till dagens nivå 
på 22 %. Sänkningen som gjordes under 2013 har gjort att den 
svenska bolagsskatten  ligger på ungefär samma nivå som den 
 genomsnittliga bolagsskatten i EU. Bolagsskatten är dock inte 
den enda faktorn att ta hänsyn till om man vill jämföra före tagens 
skattetryck i olika länder, även bland annat avdragsreglerna 
 påverkar i hög grad den totala skattebilden. 
 Nu sänks alltså bolagsskatten ytterligare. Tanken är att sänk-
ningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multi-
nationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige. 

Så sker sänkningen
Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår avslutas Bolagsskatt Räkenskapsår påbörjas

–2018 22,0%

2019 21,4% 1/1 2019 eller senare

2020 21,4% 1/1 2019 eller senare

2021 20,6% 1/1 2019 eller senare

Sänkt expansionsfondsskatt
Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolags-
skatten. Men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett 
enda steg år 2021. Detta för att undvika komplicerade och svåra 
övergångsregler. Ändringen innebär att expansionsfonden för en-
skilda näringsidkare inte får överstiga kapitalunderlaget multipli-
cerat med följande faktor:

Beskattningsår Expansions-
fondsskatt

Kapitalunderlaget 
 multipliceras med

–2020 22,0% 128,21%

2021*– 20,6% 125,94%

*Gäller beskattningsår som påbörjas 1 januari 2021 och senare. Vid övergången ska 
 tidigare avsättningar till expansionsfond anses återförda enligt gamla regler och 
 genast återavsatta enligt de nya reglerna.

För fysiska personer som är delägare i handelsbolag begränsas 
expansions fonden av storleken på den justerade anskaffnings-
utgiften (som inte får bli negativ). Någon ändring av detta under-
lag kommer inte att ske.

Periodiseringsfonder
Det ligger nu nära till hands att tänka stora avsättningar till 
periodi seringsfonder. Men även reglerna för återföring av 
periodiseringsfond för juridiska personer ändras i syfte att 
 förhindra oönskad skatteplanering. g

Nya smarta integrationer  
för dina BL-program
Nu kan du som kör BL Administration i molnet koppla ihop dina BL-program 
med andra typer av system och program. Information du tidigare behövt  
mata in manuellt kommer nu in automatiskt i  systemet, vilket innebär  
att du sparar mycket administrativ tid. 

Finansiering med fakturor som säkerhet 
Ett exempel på en annan spännande integration är den mot 

Capcito, ett företag som erbjuder finansiering med fakturor som 

säkerhet. Genom en koppling mot vårt program BL Bokföring 

analyseras ditt företags kundfakturor. Det tillgängliga 

låneutrymmet presenteras sedan direkt på skärmen. Det finns inga 

dolda avgifter eller bindningstider utan det är bara att välja det 

belopp du vill låna och sedan signera med BankID. g

Fler integrationer tillkommer löpande, gå in på www.blinfo.se/integrationer för att läsa mer. 

Bokför iZettle-försäljningen automatiskt 
Med vår koppling till iZettle, ett mobilt betalningsföretag,  slipper 

du bokföra din dagsförsäljning manuellt och kan sätta upp en 

schemalagd import av all din försäljning en gång om dagen. 

Du kan även importera alla dina tidigare transaktioner. Det är 

bara att välja ett start- och slutdatum för de transaktioner du vill 

importera, sedan gör systemet jobbet automatiskt. iZettle hanterar 

betalningar med alla vanliga betalningsmetoder. 
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BL FakturaFLöde
Med BL Fakturaflöde kan vi erbjuda dig som företagare en smidig 
tjänst för hantering av e-fakturor. Du kan både skicka och ta emot 
 e-fakturor – som uppfyller de nya kraven – direkt i BL Administration. 
 Fördelarna jämfört med pappersfakturor är flera. Du får en 
 snabbare och betydligt billigare hantering av dina utgående fakturor. 
Du slipper portokostnader och vet att fakturan når sin mottagare. 
Även hanteringen av inkommande fakturor  effektiviseras plus att du 
får in ett digitalt underlag som du slipper skanna om du vill jobba 
automatiserat med leverantörsfakturorna. 

Läs mer på www.blinfo.se/e-fakturering

Krav på e-faktura vid 
 offentlig upphandling
Leverantörer till offentlig sektor ska endast skicka elektroniska fakturor 
från och med den 1 april 2019. Det nya lagkravet kommer att gälla för alla 
offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direkt-
upphandlingar. Det är totalt ca 200 000 företag som gör affärer med den 
offentliga sektorn och som därför påverkas av de nya reglerna.

Vad är en e-faktura?
En e-faktura är en faktura som fungerar precis som en pappersfaktura, med skillna-
den att den skickas elektroniskt och inte via post eller e-post. 

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-fakturor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte kraven för den nya 
 standarden. Inköp som betalas kontant eller med kort omfattas inte av lagkravet. g

Håll koll på dina  företagsuppgifter 
med Bolagsverkets app
I Bolagsverkets nya app kan du se aktuella uppgifter om ditt 
 företag, hålla koll på registrerade händelser i företaget, anmäla 
ny adress och ladda ner ditt registreringsbevis eller din årsredo-
visning. 
 I appen visas de vanligaste företagsformerna och för att 
 logga in måste du vara registrerad i ett företag, till exempel som 
styrelse ledamot. Du loggar in med mobilt BankID. 
 De handlingar du kan se i appen varierar beroende på vilken 
typ av företag det handlar om. De vanligaste handlingarna är 
regist reringsbevis och årsredovisning, men i vissa fall kan du 
 också se företagets bolagsordning eller stadgar. g

9,0
Kan Sverige nå ett 
 sjukpenningtal på  
9,0 dagar till 2020?

Regeringen satte 2015 upp målet att 
sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i 
december år 2020. När målet fastställdes 
hade sjukpenningtalet ökat med 70 pro-
cent på fem år och låg på 10,3 dagar per 
person och år. Sjukpenningtalet anger 
hur många dagar med sjukpenning och 
rehab iliteringspenning som betalas ut per 
försäkrad i Sverige under ett år.
 Så, hur ser det ut i dagsläget, är målet 
9,0 dagar nåbart? Nja, i juli i år ligger sjuk-
penningtalet på 9,8 dagar. Sjukpenning-
talet har visserligen minskat med 0,7  dagar 
från juli 2017 till juli 2018 men det ska 
ändå ner med ytterligare 0,8 dagar fram till 
2020 för att målet ska nås. Och Försäk-
ringskassan konstaterar att samtidigt som 
sjukpenningtalet fortsätter minska, liksom 
skillnaderna mellan län och kön, så har 
 takten i nedgången bromsat in. På senare 
tid har man rent av sett en svag ökning av 
sjukpenningtalen i ett  antal län. 
 Försäkringskassans statistik visar för 
 övrigt på stora skillnader i sjukpenning-
talen mellan kvinnor och män, och mellan 
de olika länen. För kvinnor är sjukpenning-
talet nästan dubbelt så stort som för män. 
Och för Västernorrlands län (13,3 dagar) är 
sjukpenningtalet nästan 5 dagar högre än 
för Östergötlands län (8,6 dagar). 
 Du kan följa utvecklingen av sjukpen-
ningtalen på forsakringskassan.se. g
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Arbetsgivardeklaration  
på individnivå (AGI) för alla 
arbetsgivare från årsskiftet 

Smidigt att lämna  
AGI med BL Lön 

Du som använder BL Lön eller BL Lön Plus har möjlig het att 
lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från program-
met. För att kunna använda den nya funktionen behöver 
du ha databasen i molnet. Anledningen till detta är att 
arbetsgivardeklarationen är en webbaserad tjänst som med 
hjälp av så kallade API-kopplingar hämtar uppgifter från moln-
databasen och skickar dem direkt till Skatteverket.

Mer aktuella uppgifter 
Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas upp-
giftslämning till olika myndigheter och på så sätt kommer även 
servicen till den enskilde att öka. Risken minskar också för att 
inkomst relaterade ersättningar blir fel (t ex sjukpenninggrund-
ande inkomst) eftersom myndigheter kan få tillgång till aktuella 
uppgifter. När redovisningen sker på individnivå blir det också 
svårare för arbetsgivare att dölja om personer jobbar svart – vilket 
gynnar konkurrens på lika villkor bland företagare. 

Vilken information ska lämnas?
De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklara-
tionen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den  årliga 
kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i kontroll-
uppgiften ska man dock inte behöva lämna i arbet s   givar dekla-
rationen. Det gäller till exempel uppgifter om förmån av fri 
 parkering och bilmodell vid bilförmån.
 Redovisningstidpunkten är densamma som idag och arbets-
givardeklarationen kommer även fortsättningsvis att kunna 

 lämnas elektroniskt eller på papper. I praktiken kommer det dock 
att krävas ett anpassat löneprogram för att du ska kunna fram-
ställa korrekta arbetsgivardeklarationer. 

Årlig kontrolluppgift slopas
Att lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att 
 ersättningen till varje person redovisas in till Skatteverket varje 
månad, vilket leder till att någon årlig kontrolluppgift inte längre 
behöver lämnas.
 Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbets-
givaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. 
Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte  någon arbets-
givardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt för exempelvis 
mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som med dagens reg-
ler inte behöver lämna arbetsgivardeklaration behöver alltså inte 
göra det med de nya reglerna heller. De kommer även fortsätt-
ningsvis att lämna kontrolluppgift en gång per år. g

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivar-
deklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga 
kontroll uppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner 
för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du har ett aktuellt 
och anpassat löneprogram som kan hantera AGI.

Läs mer på www.blinfo.se/loneprogram

Årlig kontrolluppgift slopas:
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Vad var det egentligen som 
hände Henrik?
– Det kan man undra. Mitt ex mamma 
skulle springa halvmaran i Stockholm men 
nånting kom emellan, så jag fick platsen. 
Jag tränade några gånger inför loppet och 
lyckades fullfölja. Jag minns att jag inte 
tyckte det var så värst kul men jag fort satte 
ändå att löpa en del och anmälde mig till 
ett maraton. Främst för att många snackat 
om den fantastiska känslan efter ha full-
följt ett maratonlopp, men den upplevde 
inte jag. En kompis som testat ultramara-
ton tipsade mig därför om ett 16-milslopp 
i Täby. Jag sprang i 23 timmar, dag och 
natt. En slinga på en mil som avverkades 
16 gånger. Det blev en  total tömning av 
kroppen och slutligen fick jag uppleva den 
där känslan efter ett långlopp som jag tror 
att alla hade snackat om...

Hur många ultralopp blir det 
på ett år?
– I mitt fall blir det tre, max fyra. Psyket 
 behöver tid för återhämtning så att 
springa fler är tufft.

Värsta loppet hittills?
– Ett 40-milslopp i England, längs Them-
sen och Grand Union Canal med start i 
Reading. Första dygnet var det varmt och 
därefter regn. Jag lyckades springa fel flera 
gånger under loppet så det blev två mil 
 extra, trots att jag hade polare som satt 
hemma och kollade GPS:en och berättade 
vart jag skulle springa, men jag var för 
trött för att fungera… När jag kom i mål 
hade jag avverkat 10 maraton, utan att 
sova.

maratonlopp – i sträck  

BL-Porträttet

Varje år besvarar vår programsupport fler än 100 000 supportärenden. Oftast handlar samtalen om 
funktioner i våra ekonomisystem men vi besvarar även tekniska frågor kring programmen. I den 
tekniska supporten jobbar Henrik Lowemark, en 43-årig trebarnsfar från Ljusdal som varit med oss 
sedan 2013. Till en början var han som de flesta andra men sedan hände något. 

10

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 

KundBLadet lyfta fram 
några medarbetare 

som sticker ut genom 
att i någon mening 
inte vara eller göra 
som alla andra…

Grand Union Canal, loppet som slutligen blev 42 mil…
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Hur ser din uppladdning ut 
inför ett lopp?
– Jag ser till att ha många mil i kroppen, 
det är det viktigaste, sedan trappar jag ner 
mängden sista veckan. Undviker att jäm-
föra min uppladdning med andras, det är 
bara stressande.

Någon särskild kosthållning 
inför lopp?
– Nä, jag äter det jag gillar – pizza, ham-
burgare, korv och smågodis… Under 
 loppet blir det mest sportdryck med 
mycket energi och riktig mat där det 
finns. I loppet i England var det nio mat-
checkpoints, ett per mara.  

Vad tänker du på under dina 
långpass?
– Bra fråga, jag springer oftast ensam och 
lyssnar på musik. Tänker faktiskt inte så 
mycket. För ett tag sen bytte jag ut telefo-
nen mot en mp3-spelare så inte ungarna 
kan ringa när jag tränar… 

Blir det inte långtråkigt?
– Nä, jag springer olika rundor 
mest hela tiden. Tränar nästan 
aldrig längre än tre mil så det hin-
ner inte bli långtråkigt. Springer 
hellre varje dag så kroppen inte 
hinner återhämta sig. På så vis 
tränar jag på trötta ben, vilket är 
ungefär vad ultralöpning går ut 
på. På vintern försöker jag träna 
i samma omfattning så långt 
det går.

Får du inte 
 förslitningsskador?
– Nej, det är klart att det gör ont, 
men det går. Loppen pågår så 
pass länge att det känns som jag 
hinner bli både skadad och läka 
under loppen. I England strejka-
de höftböjarna och jag kunde inte 
ens gå. Jag ringde till och med en 
kompis som letade apotek på nätet… Det 
var så illa att jag var tvungen att sätta mig 
en lång stund innan jag till slut kunde 
börja gå och sedan springa. Jag tror krop-
pen vänjer sig vid påfrestningen. För att 
slippa förslitningsskador i träningen und-
viker jag all intervallträning, den sliter för 
hårt. Grejen är att bygga upp kroppen 
 under träning, inte bryta ner den.

Kan vem som helst bli 
 ultralöpare?
– Det tror jag. Man får gärna ha ett bra 
psyke, för 80 % sitter i huvudet. I ett 
 ultralopp gör det ondare och ondare i 
kroppen tills man når en viss gräns, sedan 
upphör smärtan. Det gäller att hålla på 
tills man är över puckeln.

Varför håller du på med det här?
– Vad ska jag annars göra? Skämt åsido –
jag har träffat sjukt många nya kompisar i 
löparvärlden, vi har en härlig gemenskap 
där vi peppar och stöttar varann. Det är så 
klart också motiverande att se vad man 
egentligen klarar av, hur långt man kan ta 
det.

Vilket är nästa stora mål för dig?
– Spartathlon i Grekland. Loppet är 
24,6 mil och går från Aten till Sparta. 
Mest landsväg och gissningsvis relativt 
varmt. Jag har bara kunnat träna i några 
månader inför loppet så det blir intressant.

Henrik ger ett ganska normalt intryck på sin omgivning. 
 Möjligen verkar han lite trött och flegmatisk, förmodligen 
för att han vill dölja sitt rätta ansikte…

Har du nytta av löpningen i ditt 
jobb, eller tvärtom?
– Jodå, det är positivt i jobbet med det 
 tålamod och lugn som löpningen ger. 
Och motionstimmarna som vi har på BL 
använder jag till gubbjogg på fredagarna 
med kollegor i Ljusdal. 

”Jag har försökt träna men tiden 
har inte räckt till…”  
Kan även du känna så ibland?
– Man har all tid i världen! Sluta se på tv, 
kliv upp tidigt, träna när barnen lagt sig 
– det finns alltid möjligheter.

Har du något råd till den 
som vill komma igång med 
att motionera?
– Det ska vara kul! Spring inte för fort, 
spring inte för långt. Är det för jobbigt så 
gå en bit. Om träningen ska bli en vana 
måste den bygga på glädje, så enkelt är 
det. g

Henrik under loppet The Dunes 100 i Florida,  
16 mil löpning på mestadels sanddynor.
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 x Så minskar du risken för företagskapning 

 ✓ Om ditt företag är registrerat hos Bolagsverket finns det flera sätt att få underrättelse om 
 något sker i ditt företag. Om du in- eller avregistreras som företrädare i ett företag skickar 
 Bolagsverket alltid ett meddelande till dig. För din egen del är det säkrast att ha en digital 
brevlåda för att undvika att någon skimmar din brevlåda och att du därmed missar med-
delanden om in- eller avregistrering. Du kan också anmäla dig för prenumeration av anmäl-
ningar som blivit diarieförda eller själv gå in och kontrollera pågående ärenden för ditt företag. 
Om du upptäcker något som inte stämmer ska du kontakta Bolagsverket.

 ✓ Ett annat bra tips är att anmäla sig till olika bevakningstjänster för att få meddelanden om 
 någon begär kreditupplysningar om ditt företag. Du kan också få information om fastighets-
innehav, låneansökningar och liknande. Vänd dig till de största kreditupplysningsföretagen för 
mer information.

 ✓ Som vanligt gäller också att du aldrig ska lämna företagets kort- eller kontonummer eller andra 
känsliga uppgifter till okända mottagare via e-post. Du bör inte heller gå in på länkar som 
 skickas via e-post från okända avsändare.

 ✓ För att minska risken att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning 
kan du aktivera e-tjänsten Spärra obehörig adressändring på Skatteverkets hemsida.

Att få sitt företag kapat är något som oroar många företagare och konsekvenserna kan bli allvarliga 
för den som drabbas. I den här artikeln går vi igenom hur en företagskapning går till och hur den 
kan upptäckas. Dessutom får du tips på hur du kan minska risken att bli kapad. 

Företagskapning
– så skyddar du dig

Kapning av företag
Sedan några år tillbaka är företagskapning 
en relativt vanlig bedrägeriform, men långt 
ifrån alla anmäler att de blivit utsatta. Som 
företagare kanske man inte alltid anmäler 
kapningarna då man är rädd att det ska 
komma ut och att det i sin tur  skadar 
varu märket. Men även om man  anmäler 
en företagskapning är det många gånger 
svårt att hitta förövaren, så att vara upp-
märksam och skydda sig redan innan kap-
ningen sker är det bästa du kan göra.

Vad innebär företagskapning?
En företagskapning kan förklaras med att 
någon obehörig tar kontrollen över ditt 

 företag, genom att exempelvis förfalska 
namnteckningar och byta företrädare för 
företaget. På detta sätt kan företaget snabbt 
tömmas på pengar – ett mardröms scenario 
för varje företagare. Det finns dock flera 
 saker du kan göra för att minska risken att 
någon tar kontroll över ditt företag.

Hur upptäcks företagskapning?
En kapning kan upptäckas på olika sätt. 
Här är några tecken på att någon försöker 
kapa, eller har kapat ditt företag:

•	 du får fakturor eller inkassokrav för va-
ror eller tjänster som du inte beställt 

•	 du får papper från banken som du inte 
känner igen

•	 du upptäcker uttag och transaktioner 
på ditt konto som inte stämmer

•	 du får ett meddelande om att någon har 
gjort en kreditupplysning på dig som 
du inte känner igen

•	 du upptäcker att ett okänt telefonnum-
mer är registrerat på dig

•	 du får inte någon post, eller så får du 
ett meddelande om adressändring som 
du inte beställt

•	 orderbekräftelser och välkomstbrev för 
varor och tjänster du inte beställt 

•	 du upptäcker en hemsida som utger sig 
för att vara en del av ditt företag. g
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Jeanette Almén är ekonomichef på 
byggföretaget Elvbygg i Enköping. 
Vi ringde upp Jeanette för att höra hur 
hon jobbar med BL Administration för 
att effektivisera fakturahanteringen.

Vad utmärker ”fakturaflödet” 
i ert företag som verkar  
i byggbranschen?
– I ett byggföretag är det både tid och 
 material som ska faktureras och det krävs 
ju även att det finns underlag på allt. 
Vi har flera system för detta då vi arbetar 
med projektredovisning och de flesta kun-
der vill ha detaljerade underlag. En stor 
kund till oss är Enköpings Kommun och 
de vill även ha med leverantörsfakturorna 
som underlag.  

När började ni med  
e-kundfakturor respektive  
e-leverantörsfakturor? 
– Vi började med kundfakturorna i mars 
2018 och med e-leverantörsfakturor i 
 november 2017.

Vilka fördelar respektive 
 nackdelar har det medfört?
– Vi ser att vi sparar massvis med tid på 
detta – vi slipper öppna kuvert, sortera in 
i pärmar, hitta underlag i pärmar som kan 
ha försvunnit. Vi kan följa och se fakturan 
digitalt från början till slut, alla attestanter 
har tillgång till all historik var de än befin-
ner sig, vi kan göra prisjämförelser på 
nolltid. Vi strävar alltid efter att vara 
miljö vänliga och det är vi också på detta 
vis då vi inte använder oss av papper och 
kuvert utan sköter allt digitalt. Vidare 
känns det säkrare att skicka  e-fakturor 
med tanke på den nya GDPR-lagen då 
man helst inte ska skicka dokument med 
vanlig mail.

Vilka programlösningar 
 använder ni för ingående och 
utgående e-fakturering?
– Ingående e-fakturor hanterar vi med 
ett program som heter Medius/Ascendo 

Invoice och för utgående e-fakturor till 
kunder använder vi BL Administration 
(BL Fakturering). Mellan BL Administra-
tion och Medius/Ascendo Invoice finns en 
integration som innebär att uppgifterna 
som finns i Ascendo exporteras och  läses 
in i BL Administration där vi sedan gör 
betalningen av fakturorna.

Vad är viktigt för er när ni  väljer 
programvaruleverantör?
– Vårt val av programvaruleverantörer är 
jätteviktigt, vi vill ha samarbetspartners 
som hänger med i utvecklingen och ger 
oss information när det kommer nya 
 lösningar, att programmen går att använda 
ihop med andra program då vi kör pro-
jektredovisning samt att supporten fung-
erar smidigt så vi aldrig behöver stå still.

Vilket är nästa steg i 
er  effektivisering av 
 faktureringsrutiner?
– Det blir att vi fortsätter skicka inbjudan 
via BL Administration till våra kunder så 
de kan börja använda sig av e-fakturering, 
vi håller koll på fakturaflödena och utvär-
derar hur mycket tid vi lägger på detta och 
försöker minska den genom att ständigt 
hitta effektivare lösningar tillsammans. 
Vi ser även över marknaden och vad som 
händer med de olika system som finns. g

 x Det här är Elvbygg
Elvbygg är ett väletablerat byggföretag som utför byggnationer och bygg-
service i Enköping med omnejd. Man utför såväl större total entreprenader 
som mindre ombyggnationer. I dag har Elvbygg cirka 60 anställda och är ett 
mycket glatt gäng. Elvbygg strävar efter att hela tiden utvecklas som bolag 
och uppmuntrar därför sina medarbetare med att ständigt tänka på förbätt-
ringsmöjligheter – stora som små. Man har som målsättning att bli en av 
Enköpings mest attraktiva arbets givare då man är övertygad om att det är 
personalen som driver ett företag framåt.  

 x Ekonomisystem: BL Administration och det administrativa systemet 
BSO (Byggsamordnaren).

Jeanette får snurr på  
fakturahanteringen

Foto: Fredrik Sandberg
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När kunden inte betalar
– så får du betalt för dina fordringar!
För att öka dina möjligheter att få betalt är det viktigt att du 
fakturerar så snart som möjligt efter att tjänsten är utförd 
eller varan levererad. Därefter bör du bevaka fakturan och 
kontrollera om betalningen kommer in i tid. Om du inte 
får betalt ska du ganska snabbt skicka en påminnelse till 

din kund. Om du trots påminnelsen inte får betalt är nästa 
steg att påbörja ett inkassoförfarande genom att skicka 
ett inkasso krav. För att du ska kunna begära utmätning av 
skulden genom Kronofogden måste du ansöka om betal-
ningsföreläggande eller stämma kunden i domstol.

De olika stegen 
Beställning > Faktura > Betalningspåminnelse > Inkassokrav > Betalningsföreläggande

Betalningspåminnelse
Betalar inte kunden i tid bör du skicka 
en betalningspåminnelse. På så sätt gör 
du kunden uppmärksam på att han 
inte har betalat i tid och att ränta mm 
kommer att tas ut om han inte betalar.
 Det finns inte några formella krav 
på hur betalningspåminnelsen ska se 
ut. Det finns heller inget som säger att 
du måste skicka en betalningspåmin-
nelse innan du går vidare till inkasso-
åtgärder. Det är dock god inkassosed 
att göra så.

Tidpunkt
Du bör inte skicka påminnelsen alltför 
nära förfallodagen eftersom det kan 
skapa onödig irritation och extra arbe-
te. Du bör inte heller vänta för länge 
eftersom det kan ge intryck av att du 
tillåter en viss betalningsförsening. 
Ju längre du väntar, desto osäkrare blir 
det också att du överhuvudtaget kom-
mer att få betalt.

En eller två påminnelser
Du ska normalt inte skicka fler än en 
påminnelse för varje faktura, för då 
kan kunden tro att du inte förväntar 
dig betalning förrän efter ett antal på-
minnelser. Dessutom kostar arbetet 
med att skicka påminnelser pengar.
 Vissa företag skickar två betalnings-
påminnelser. Den första betalnings-
påminnelsen har då ofta en mjuk for-
mulering om krav på betalning men 
ingen information om inkassoåtgärder. 
Den andra påminnelsen blir då i form 
av ett kravbrev.

Högst en påminnelseavgift
För att du ska ha rätt att ta ut ersätt-
ning för påminnelsen, så kallad påmin-
nelseavgift, måste du och kunden ha 
avtalat om detta. Enligt lag får du ta ut 
högst 60 kr per påminnelse. Du får 
 endast ta ut en påminnelseavgift per 
fordran, så om du skickar t ex 2 på-
minnelser för samma fordran blir det 
alltså inte 2 x 60 kr utan endast 60 kr.

Dröjsmålsränta
Som säljare kan du ta ut dröjsmålsränta 
om köparen inte betalar i tid. Vid för-
säljning till en konsument måste du 
ange att du kommer att ta ut dröjs-
målsränta. Annars har du ingen rätt att 
kräva dröjsmålsränta.
 Du har rätt att ta ut dröjsmålsränta 
från förfallodagen, om förfallodagen är 
bestämd i förväg. Förfallodagen är be-
stämd i förväg om du och köparen har 
avtalat om en viss betalningsdag. För-
fallodagen är inte bestämd i förväg om 
du endast anger på fakturan när den 
senast ska vara betald. Då är betal-
ningsdagen ensidigt bestämd av dig 
och inte genom avtal.
 Om det inte finns något avtal om 
förfallodag gäller räntelagens bestäm-
melser. Du har enligt räntelagen rätt att 
ta ut dröjsmålsränta först från den dag 
som infaller 30 dagar efter fakturada-
gen. 
 Enligt räntelagen får dröjsmålsränta 
tas ut med högst referensräntan plus 
8 procentenheter. Om parterna har ett 
avtal kan räntan vara högre. Det är 

vanligt med ganska höga räntenivåer 
(20–30%) i sådana avtal, exempelvis i 
hyrköpsavtal eller kreditkortsavtal.
 Dröjsmålsräntan beräknas på skul-
den inklusive moms. Däremot är det 
inte dröjsmålsränta på påminnelse-
avgifter eller inkassokostnader.

FörSeNiNgSerSättNiNg
Om en fordran inte betalas i tid av en 
annan näringsidkare har du rätt att, 
 utöver dröjsmålsräntan, ta ut en 
förse ningsersättning på 450 kr. För 
att ha rätt till förseningsersättningen 
krävs det inte att du vidtagit några 
speciella indrivningsåtgärder som att 
exempelvis skicka inkassokrav. 
 Rätten till försenings ersättning gäller 
enbart om du har rätt att ta ut dröjs-
målsränta vid förseningen. 
 Har du rätt till förseningsersätt-
ning är kunden skyldig att betala 
 ersättning för betalningspåminnel-
ser och inkassokostnader endast till 
den del dessa  överstiger försenings-
ersättningen. 
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Inkassokrav
Betalar inte motparten trots påminnel-
sen är nästa steg att skicka ett inkasso-
krav. Inkasso är ett i lag reglerat förfa-
rande som ger dig ett påtrycknings-
medel mot din kund, som du använder 
för att få betalt för din fordran. I och 
med inkassokravet informerar du 
 köparen om att du överväger att inleda 
rättsliga åtgärder. Du kan skicka 
inkasso kravet själv eller anlita ett 
inkasso företag som hjälper dig att driva 
in fordringen. Det är i regel en förut-
sättning att du skickat ett inkassokrav 
innan du går vidare med betalnings-
föreläggande eller stämning i domstol. 

Inkassokravets innehåll
För att kravet ska räknas som ett 
inkasso krav ska det enligt lag vara skrift-
ligt och innehålla följande uppgifter:

•	 Fordringsägare och skuld (hur stor 
den är, förfallodatum och vad den 
avser)

•	 Inkassokostnad samt eventuell dröjs-
målsränta och hur den är beräknad

•	 information om att du kommer att 
ansöka om betalningsföreläggande 
eller stämning och utmätning om 
kunden inte betalar

•	 tidsfristen, dvs ett senaste betal-
ningsdatum då skulden ska vara 
 betald tillsammans med en informa-
tion om att du annars kommer att 
gå vidare på det sätt som du beskri-
vit. Tidsfristen ska vara minst  
8 dagar

•	 information om hur kunden ska 
 betala skulden, t ex till ditt plusgiro- 
eller bankgirokonto.

Inkassokostnad
Du har enligt lag rätt att debitera högst 
180 kr i inkassokostnad för ett skrift-
ligt inkassokrav. Det krävs inget avtal 
för att du ska ha rätt att ta ut denna 
inkasso kostnad, men skulden måste 
naturligtvis vara förfallen.

Högst ett inkassokrav per fordran
Du får skicka högst ett inkassokrav per 
fordran. Därefter måste du välja om du 
ska gå vidare eller om du ska skriva av 
skulden.

Betalningsföreläggande
Ska du inleda rättsliga åtgärder?
Om kunden inte betalar trots inkasso-
kravet måste du ställa dig frågan om 
du ska inleda ett rättsligt förfarande, 
det vill säga ansöka om betalningsföre-
läggande eller stämning vid tingsrätten.
 Om du väljer att gå vidare är nor-
malt nästa steg att ansöka om betal-
ningsföreläggande. Denna ansökan 
görs hos Kronofogden.

Krav för betalningsföreläggande
För att du ska kunna få ett betalnings-
föreläggande måste du som huvudregel 
först ha skickat ett inkassokrav. Detta 
gäller inte om kunden uppenbarligen 
försöker dra sig undan betalning eller 
om det finns särskilda skäl, t ex att 
fordringen inom kort kommer att 
 preskriberas.

Utslag
Om din ansökan om betalningsföre-
läggande går igenom får du ett utslag 
(beslut) av Kronofogden. Utslaget är 

en exekutionstitel som kan ligga till 
grund för utmätning. Utmätning görs 
automatiskt om inte du har sagt annat.

Ingen prövning
Om kunden opponerar sig mot (bestri-
der) kravet kan inte Kronofogden 
 besluta om betalningsföreläggande, på 
grund av att de inte kan pröva om 
k ravet är korrekt. Men om du begär 
det överför Kronofogden ärendet till 
tingsrätten.

Stämning till tingsrätten
Om din kund bestrider din fordran 
 säger man att fordran är tvistig. För att 
gå vidare måste du i dessa fall ansöka 
om stämning vid domstol.
 En stämningsansökan lämnas in till 
tingsrätten på den ort där din kund har 
sin verksamhet respektive där kunden 
är folkbokförd om det rör sig om en 
privatperson.

Dom
Om domstolen anser att du har rätt får 
du en dom på detta. Domen är en 
exekutions titel som kan ligga till grund 
för utmätning, se nedan.

Utmätning
När Kronofogden beslutat om betal-
ningsföreläggande eller tingsrätten fast-
ställt din kunds betalningsskyldighet, 
kan en utmätning göras. Detta innebär 
att Kronofogden verkställer betalnings-
föreläggandet eller tingsrättens dom på 
betalningsskyldighet genom att ta kun-
dens egendom i anspråk.
 Vid betalningsföreläggande verkstäl-
ler Kronofogden utmätningen automa-
tiskt. Om du inte vill att Kronofogden 
ska göra en utmätning måste du ange 
detta i din ansökan om betalningsföre-
läggande.
 Har tingsrätten fastställt kundens 
betalningsskyldighet måste du därefter 
ansöka om utmätning om du vill få en 
sådan genomförd.
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Sedan 1987 har vi på Björn Lundén hjälpt människor att komma igång med att driva företag. 
I våra böcker, kurser, programvaror, support mm har vi informerat om hur ni bör eller ska göra. 
Men hur gör andra företagare? Hur funkar det i praktiken att starta och driva ett företag? 

Härom året fick en medarbetare idén att vi 
 borde ha en podcast där vi kan prata med  gäster 
som driver företag, och som kan berätta om sina 
erfarenheter. Här hittade vi ett nytt format där 
vi, varvat med avsnitt med intressanta entrepre-
nörer, kan fortsätta informera er om nyheter 
och fakta ni som företagare bör ha koll på.
 I april 2016 släppte vi det första avsnittet av 
Drivaegetpodden och sedan dess har vi släppt 
41 avsnitt. Vi har haft gäster med minst sagt 
 olika bakgrund och erfarenhet. Från UF-företa-
garen Adrian Skoglund, som spås en lysande 
framtid, till erfarna Kristina Lindhe, vd och 
grundare av det välkända varumärket Lexing-
ton, som framgångsrikt drivit sitt företag i 21 år.
 Själva formatet ”podcast” är väldigt trevligt 
tycker vi. Vi och våra gäster pratar oftast di-
rekt från hjärtat och det behövs sällan manus. 
För dig som lyssnare blir podden ett bra kom-
plement till faktatexter om vad du ska och bör 
göra i ditt företagande. Här får du berättelser 
från flera företagares vardag och hur de lyckats 
– och ibland även misslyckats. g

Drivaegetpodden finns att lyssna på 
och ladda ner i alla möjliga 

 podspelare. Enklast hittar du den här:

blinfo.se/podcast

Lyssna och lär med 
 #drivaegetpodden
– tips och inspiration för dig som driver företag

Nya medarbetare i Näsviken
Vi fortsätter att växa och har på senare tid anställt fyra nya med arbetare för att kunna garantera 

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

Angelica Ekström, 
programsupport

Julia Nyhem Helsing,  
programsupport

Erika Larsson,  
programsupport

Madelene Fagerlund,  
programsupport

Vad är det 
bästa med 
ditt jobb?

Maja Johansson, 
 programsupport på BL

”Det bästa med mitt jobb är 
variationen av uppgifter. Att 
jag varje dag ställs inför nya 
utmaningar och nya problem 
som ska lösas. En annan sak 
jag uppskattar är kundkontak-
ten och den goa stämningen 
kollegorna emellan.” g

Anders Henriksson 
utesäljare på BL

”Det bästa med min roll som 
utesäljare är att man får besöka 
våra kunder, dels befintliga 
men även nya kunder. Då jag 
gillar att träffa nya människor 
och är nyfiken så passar det 
mig perfekt!
 En annan sak som jag också 
uppskattar är att vi har många 
olika funktioner innanför väg-
garna, t ex IT-support, kund-
tjänst, support och experter. 
Både jag och våra kunder får 
snabb hjälp och svar på våra 
frågor. Sedan är det bra män-
niskor som jobbar på BL vilket 
gör det lätt att trivas. Vi har 
också lyxen att bjudas på 
 frukost varje morgon plus att 
vi har mycket friskvård. Det är 
helt enkelt så att BL har insett 
hur man får sin personal att 
må bra!” g
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 x Digitala Företaget 
Lönebesked 
Med hjälp av vår app  Digitala 
Företaget Löne besked kan 
du som hanterar löner skicka 
ut löne beskeden på ett GDPR- 
säkert vis och vara säker på att 
känsliga person uppgifter inte 
hamnar i orätta händer. Det är 
bara den  anställde själv som 
kommer åt sina löneuppgifter 
genom att logga in i appen med 
mobilt BankID eller med använ-
darnamn och lösenord. 

 x Appen är en tilläggstjänst till 
våra program BL Lön och  
BL Lön Plus. 

 x Den är kostnadsfri t o m 
31/12 2018, därefter är  priset 
 endast 5 kr/anställd/mån.

Känsliga personuppgifter
GDPR skiljer på vanliga personuppgifter och 
känsliga personuppgifter. Vanliga personupp-
gifter är t ex namn, adress och personnum-
mer. Dessa kan hanteras med normal säkerhet 
och går bra att mejla. Känsliga personuppgif-
ter är t ex olika hälsouppgifter och uppgifter 
om vilken fackförening en person tillhör.  
 Sådana personuppgifter ska inte exponeras 
på ett sätt som gör att obehöriga kan ta del av 
dem, t ex genom överföring mellan avsändare 
och mottagare som kan avlyssnas, läsas eller 
hackas. Det kan därför vara bra att se på alla 
lönebesked som extra skyddsvärda.

Alternativ till vanlig e-post?
Det finns flera lösningar för att hantera löne-
besked på ett säkert sätt. Istället för  vanlig 
 e-post går det exempelvis att använda en 
 löneapp eller en webbtjänst som kräver 
 inloggning.

Krypterad överföring
Går det då inte alls att använda mejl i sam-
band med lönehanteringen? Jo, enligt vår 
tolkning kan den anställde under vissa förut-
sättningar mejla in sina löneuppgifter till 
lönehanterare/chefer eller en redovisnings-
byrå. Arbetsgivaren ska då ha sett till att den 
anställde använder ett välkänt mejlprogram 
som gör att själva överföringen av mejlet är 
krypterad. Den anställde har själv ansvar för 
de mejl han eller hon skickar från sin dator el-
ler telefon. Mejlen ska endast skickas till den 
som har behörighet att läsa dem. Personerna 
med behörighet ska då ha fått instruktioner 

av arbetsgivaren att mejlen med löneuppgif-
terna inte får skickas vidare. Uppgifterna ska 
istället omgående föras över till ett lönesystem 
eller liknande och därefter raderas.

Olika tolkningar 
Vår tolkning gällande mejlsäkerhet kan kom-
ma att ändras vid ny praxis eller efter uttalan-
den från Datainspektionen. Alla tolkare av 
GDPR ser inte heller överföringskryptering 
som en tillräckligt säker metod. Det är ju lätt 
hänt att mejla fel personer (avsiktligt eller 
inte) eller att  någon råkar se innehållet i klar-
text på en skärm.  

Inloggad tjänst eller 
 anonymiserat innehåll
Med en webbtjänst som kräver inloggning 
 behöver inte mejl användas alls. Ett företag 
som nyttjar en redovisningsbyrås tjänster för 
att hantera löner sköter inrapporteringen av 
underlag via webbtjänsten. Byrån använder 
sedan samma tjänst när man överför löne-
listor för attest eller kännedom. 
 Ett annat alternativ för lönehantering mel-
lan ett företag och en redovisningsbyrå är att 
anonymisera innehållet. Istället för namn och 
personnummer går det att använda t ex 
anställnings-id utöver själva löneuppgifterna. 
På så vis kan inte känsliga personuppgifter 
spåras till en viss person. Anonymiserat inne-
håll är alltså inget alternativ gentemot den 
 anställde. Överföringen av lönebeskeden till 
den anställde bör istället ske via en inloggad 
tjänst eller på papper. g

gDPr-säkra 
lönehanteringen

Det har tidigare varit vanligt att skicka ut lönebesked via e-post till anställda. Sedan 
GDPR trädde i kraft 25 maj i år är det många som undrar om detta är tilåtet eller inte. 
Enligt kraven i den nya dataskyddsförordningen är det nämligen risk att vanlig e-post 
inte anses som ett tillräckligt säkert system för hantering av lönebesked. 

Kostnadsfri!
t o m 31/12 2018

– så gÖr du



 14 | KundBLadet oktober 2018

Foto: Lasse Hejdenberg

Östergötlands El & Byggservice valde digitala Företaget

  Otroligt smidigt att bara ladda upp  
allt i molnet så tar redovisningsbyrån 
hand om det…

service, med Motala som bas, har sina flesta uppdrag i Linköping 
men även så långt bort som i Västervik, drygt två timmar bort. 
Efter ett tufft första år med mycket kontaktskapande hittar nu 
allt fler kunder till företaget utan att man gör aktiva säljinsatser. 
 – Jag har kollegor i branschen som pratar om att det är lågkon-
junktur, men den måste vara lokal för vi märker i vart fall inte av 
det, berättar Jimmy.
 Jimmy verkar ha hittar helt rätt både i sitt företagande och i 
det digitala samarbetet med Link24 och har inga planer på att 
byta till något annat arbetssätt. g

Östergötlands El & Byggservice AB har job-
bat digitalt med sin redovisningsbyrå Link24 
sedan starten för drygt två år sedan. Ägaren 
Jimmy Andersson, 40, stortrivs som företa-
gare och på frågan om han vill hålla på fram 
till pensionen är svaret ett tveklöst ja. 

Jimmy försöker fortfarande vara med vid instal-
lation och montage tillsammans med sina båda 
anställda och sina inhyrda, men börjar inse att 
arbetet med att leda företaget upptar en allt 
större del av tiden. De här delarna av jobbet 
tycker han är intressanta, men till det här med 
pappersarbete har han ungefär samma inställ-
ning som många andra företagare; det är inte 
riktigt det som driver honom… 
 Ganska snart blev det för mycket administra-
tion för Jimmy som då kontaktade Link24 och 
började jobba med Digitala Företaget. Kundfak-
turorna skapar och skickar man direkt i appen och leverantörs-
fakturorna skannar man och lägger upp i molnet till Link24. 
 – Det är otroligt smidigt att bara ladda upp allt i molnet så tar 
redovisningsbyrån hand om det. Vi betalar ett fast pris för ett 
redovis ningspaket och får all hjälp vi behöver, menar Jimmy.
 Via appen får Jimmy återkoppling i form av grafer och rappor-
ter som visar hur företaget utvecklas ekonomiskt men oftast vill 
han ändå ringa upp Link24 och fråga hur det går. Och så här 
långt har allt utvecklats åt rätt håll. Östergötlands El & Bygg-

”
”

Vi tar GDPR på allvar
Vid vår årliga personalkonferens, som hölls i Tällberg i 
augusti, gjorde vi en djupdykning i GDPR med samtliga 
anställda. Vi påbörjade vårt GDPR-arbete våren 2017 och 
sedan dess har två medarbetare jobbat mer eller mindre 
dedikerat med interna och externa integritetsfrågor. Vi har 
även tagit in extern konsulthjälp för att navigera rätt bland 
alla blindskär. Du kan läsa om vårt GDPR-arbete på  
www.blinfo.se/integritet. Där hittar du även information, 
mallar, checklistor och annat som underlättar för ditt företag 
att uppfylla GDPR-kraven. g

GDPR måste inte vara trist.  
Inte med de här föreläsarna i alla fall.
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 x BL Skanning
Dina leverantörer skickar sina 
pappersfakturor till en särskild 
postadress och du får tillbaka 
fakturorna digitalt (pdf-format) 
till din inkorg eller till e-post-
portalen.

 x BL e-postportal
Dina leverantörer mejlar sina 
pdf-fakturor till en särskild 
 e-postadress och du får in faktu-
ran i BL Leverantör för behand-
ling och eventuell tolkning 

 direkt.

 x BL Tolkning
Dina leverantörsfakturor skickas 
till en robot som lär sig att tolka 
dina dokument och ger dig re-
gistrerings- och konteringsför-
slag som du bara behöver god-
känna i BL Leverantör.

 x BL Fakturaflöde 
Ser till att inkommande e-faktu-
ror (EDI) hamnar i BL  Leverantör 
för automatiserad registrering.

De olika delarna i vårt automatiserade fakturaflöde

Låter det här som en intressant lösning för ditt företag?  
Mejla till salj@blinfo.se eller ring 0650-541400. Du kan även läsa mer på 

blinfo.se/fakturahantering

Med vår lösning väljer du om du vill automatisera alla moment i 
fakturaflödet eller bara vissa. Störst utväxling får du om du väljer 
hela flödet, men du kan av olika skäl vilja göra på ett annat sätt som 
passar ditt företag bättre, och då är det möjligt. I grova drag handlar 
automatiserad fakturahantering om att digitalisera de inkommande 

fakturorna för att få in dem direkt i ekonomisystemet och registrera 
dem med minsta möjliga manuella hantering. Det enda du behö-
ver göra är att godkänna (eller justera) fakturan och konteringsför-
slaget så finns den sparad i reskontran och bokföringen.

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.

Automatiserat  
leverantörsfakturaflöde
– minimerar dina kostnader och höjer kvaliteten!



 16 | KundBLadet oktober 2018

– våra bästa recept från BL

För att beställa boken, gå in på: 

blinfo.se/fikafavoriter

För oss på BL är fikat inte bara viktigt, det är närmast heligt. 
Vi älskar vårt fika. Fikat ger oss så mycket – glädje, umgänge, 
energi, kraft, återhämtning. På alla våra kontor och på alla våra 
utbildningar och kundträffar vill vi ha ett  riktigt bra fika. Gott och 
mycket ska det vara. Nej, fel – jättegott och  jättemycket ska det vara!
 Vi vill dela med oss av vårt fika. Bokstavligt om du kommer på 
någon av våra utbildningar eller hälsar på oss på kontoret (kom till 
förmiddagsfikat kl 9 eller eftermiddagsfikat kl 15 i så fall ). Men 
också bildligt talat, genom boken Fikafavoriter. Vår kökspersonal och 
våra kursvärdar har delat med sig av sin erfarenhet och samlat ihop sina 
läckraste tips för ett smakfullt och härligt fika. Här bjuder vi på ett av 
recepten – testa idag och njut!!!

Fikafavoriter

Cheesecake  
med mjölkchoklad
Denna frysta cheesecake blir lika god med eller utan 
chokladtryffel på. Toppa den med dina  favoritbär 
eller godisar. Eller lite riven choklad.

1. Mixa eller smula digestivekexen och rör ihop med det 
smälta smöret. Tryck ut i en springform.

2. Riv mjölkchokladen grovt på ett rivjärn. Separera äggulor 
från äggvitor i olika bunkar. Viktigt att äggviteskålen är 
riktigt ren och torr. Annars går det inte vispa dem tillräck-
ligt fluffigt. 

3. Blanda äggulorna med färskost, vaniljsocker och socker. 
Vispa samman till en slät smet. Vispa grädden i en annan 
skål och vispa till ett ganska hårt skum.

4. Vispa sedan äggvitor till ett hårt skum (du ska kunna hålla 
bunken upp och ner, och äggvitorna ska inte rinna ut) 
och vänd sedan ner äggulesmeten, grädden och den rivna 
chokladen och vänd ner tills det blandat sig.

5. Häll upp smeten i formen och täck med plastfolie och ställ 
i frysen. Låt stå ett par timmar innan du gör tryffleln.

CHokLadtRyffeL
1. Bryt chokladen, i mindre delar och finhacka.
2. Sjud grädden och smöret i en kastrull, häll den heta  grädden 

över chokladen och rör tills tryffleln är slät. Låt tryffeln 
svalna i kylskåp innan du brer den över cheesecaken. 

3. Låt stå i frysen i minst 6 timmar, gärna över natten, innan 
du serverar.

300 g Philadelphiaost
5 äggulor
½ dl strösocker
1 ½ msk vaniljsocker
5 stycken äggvitor
4 dl grädde
200 g riven mjölkchoklad

12–14 st Digestivekex
40 g smält smör

CHokLadtRyffeL 
200 g mjölkchoklad
1 ½ dl grädde
3 msk smör

100:-
+ MOMS

FIKAFAVORITER
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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 anläggnings- 
register, avskrivningar på anläggningstillgångar och reskontror.  
Under webbkursen varvas teori med olika övningsuppgifter. 

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. 

Läs mer och se hela vårt utbud på

www.blinfo.se/ekurser

Nya och populära e-kurser  
i 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 
fortsättningskurserna Bokföring II och Bokslut och årsredovisning II.

2 890:- + moms

nY e-kurs

2 890:- + moms

nY e-kurs

2 890:- + moms

40 omdömen (4,4)

2 890:- + moms

44 omdömen (4,8)

Anna Sundin,  
kursledare och 
 frågeservice på BL

”En av de bästa sakerna med 
mitt jobb är att jag har så otro-
ligt varierande arbetsuppgifter 
– allt från att hjälpa våra kun-
der att få svar på kluriga frågor 
och se till att våra böcker är 
 aktuella till att hålla kurs och 
jobba med våra e-kurser. 
 Mina härliga kollegor gör 
att det alltid är kul att komma 
till jobbet och att få komma ut 
och träffa våra kunder när jag 
håller kurs är något annat jag 
tycker är toppen. Den fria 
arbets tiden jag har är något 
som jag värdesätter högt, jag 
kan själv styra över hur mycket 
( eller litet) jag ska arbeta.” g

Jon-erik Liw,  
utvecklare på BL

”Det bästa med mitt jobb är 
den frihet jag upplever på före-
taget. Jag känner mig fri att 
utvecklas, fri att påverka och 
fri att styra innehållet i min 
arbets dag. Detta är något jag 
värdesätter högt hos en arbets-
givare och något som jag verk-
ligen känner att BL kan leva 
upp till.” g

Vad är det 
bästa med 
ditt jobb?
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Digital inlämning med BL Bokslut  
och Digitala Årsredovisningen
Med BL Bokslut och Digitala Årsredovisningen  
gör du den digitala inlämningen i tre enkla steg:

Digital inlämning  
av årsredovisning
Sedan mars i år kan du som driver aktiebolag lämna in 

årsredovisningen digitalt. I dagsläget är digital inlämning 

möjligt för alla de aktiebolag som följer K2-reglerna  

(= de flesta aktiebolag). Under våren 2019 införs  

möjligheten även för de bolag som följer K3-regelverket. 

Förutsättningar för digital inlämning
 3 Du behöver en programvara som stöder digital inläm-

ning, t ex BL Bokslut eller Digitala Årsredovisningen.

 3 Uppgifter om personnummer och e-postadress till den 
styrelseledamot eller verkställande direktör som ska 
 skriva under fastställelseintyget.

Du som undertecknar fastställelseintyget och skickar in 
årsredovisningen behöver logga in med e-legitimation, 
exempelvis mobilt BankID. Om du inte har ett program 
som stödjer digital inlämning av årsredovisningar måste du 
skicka in årsredovisningen på papper.

Bolagsverket har fått in ett ganska stort antal års redovis-
ningar digitalt och meddelar att det fungerar som tänkt. 
Man har även fått positiv respons från de aktiebolags ägare 
som utnyttjat tjänsten.

1 Du laddar upp årsredovisningen direkt från 
programmet.

2 Du anger personnummer och e-postadress till 
den styrelseledamot eller vd som ska under-
teckna fastställelseintyget.

3 Den som ska underteckna fastställelseintyget 
loggar in med sin e-legitimation, skriver under 
och skickar in årsredovisningen till Bolagsverket.

Läs mer om BL Bokslut på

blinfo.se/bokslutsprogram

Läs mer om Digitala Årsredovisningen på

digitalaarsredovisningen.se/byra

Snabbare och säkrare
Här är några av fördelarna med digital inlämning:

 3 Du vet att årsredovisningen kommer fram, den försvinner 
inte i postgången.

 3 Du får direkt en kvittens i e-tjänsten på att Bolags verket 
tagit emot årsredovisningen.

 3 Om årsredovisningen är fullständig registreras den  direkt 
av Bolagsverket.

Nyhet för dig med aktiebolag!
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Så bokför du alla affärshändelser
– handbok med hundratals konteringsmallar och  
exempel

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konte-

ringsmallar och exempel visar hur du bokför alla typer av affärshändelser. Boken 

är uppdaterad med  senaste BAS-kontoplanen, anpassad till nya K2-reglerna och 

uppdaterad med de skatte- och momsregler som gäller från 2018.

Sveriges mest köpta 
 bostadsrättsbok
– uppdaterad med nya EKF-lagen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest köpta bostadsrättsbok. Den förklarar 

allt du som styrelseledamot behöver veta om skatt och juridik i en bostadsrätts-

förening. Boken är uppdaterad med den helt nya lagen om ekonomiska föreningar 

som gäller från 1 juli 2018.

Ny lag för ekonomiska föreningar 
– bli uppdaterad med vår handbok

EKONOMISKA FÖRENINGAR innehåller allt som ett kooperativ behöver veta när det 

 gäller föreningens skatt, ekonomi och juridik. Boken är uppdaterad både med de 

lagändringar som gäller från 2016 samt med den helt nya lagen om ekonomiska 

 föreningar som gäller från 1 juli 2018.

Läs mer om böckerna och gör din beställning på:

blinfo.se/bocker

HETa BOkNyHETEr!
ny upplaga!

Tidigare  
upplagor 

har sålT i fler än 
100 000 ex!

396:-  

E-BOK: 199:- 

g  22 uppl, aug 18, 460 sid

för alla som  
är  engagerade i  
en bosTadsräTTs

förening

396:-  

E-BOK: 199:- 

g  18 uppl, maj 18, 365 sid

KompleTT 
handboK för 
 KooperaTiV

396:-  

E-BOK: 199:- 

g  15 uppl, maj 18, 263 sid

Moms tillkommer



Representation  2017  2018
Lunch, middag och supé* 0 kr 0 kr
Enklare förtäring 60 kr 60 kr
Representationsgåvor 180 kr 300 kr
Teater och greenfee 180 kr 180 kr

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

Bilersättning 2017 och 2018
18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för 
tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

kostförmån   2017   2018
Frukost 45 kr 47 kr
Lunch eller middag 90 kr 94 kr
Helt fri kost 225 kr 235 kr

traktamente   2017   2018
Helt maximibelopp 220 kr 230 kr
Efter tre månader 154 kr 161 kr
Efter två år 110 kr 115 kr
Halvt maximibelopp 110 kr 115 kr
Nattraktamente 110 kr 115 kr

traktamentsreduce-
ringar   2017   2018

Inrikes tjänsteresor helt maximibelopp, kr
Reducering för: 220 230
Frukost, lunch, och 
 middag 198 207

Lunch och middag 154 161
Lunch eller middag 77 81
Frukost 44 46

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

Basbelopp 2017 2018
Prisbasbelopp (pbb) 44 800 kr 45 500 kr
Förhöjt pbb 45 700 kr 46 500 kr
Inkomstbasbelopp 61 500 kr 62 500 kr

Statslåneräntan 
161231 0,36% 170831 0,63%
170430 0,42% 171130 0,49%
170630 0,52% 171231 0,52%

Referensränta 
2017-07-01–2017-12-31 – 0,5%
2018-01-01–2018-06-30 – 0,5%

Socialavgifter 2017 2018
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 7,5 prisbasbelopp 
 utgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 
7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

Snabbfakta 2018
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”– Betalningstiden är alltid 30 dagar om inget 
 annat sägs…”
Myt – det finns ingen lagstadgad krediträtt för köparen. Om parterna inte 

 kommit överens i förväg om när betalningen ska göras är köparen skyldig att 

 betala när säljaren begär det. Köparen och säljaren kan dock komma överens om 

en kredittid, dvs att betalningen ska göras senare. Så görs ofta på fakturan eller i 

köpeavtalet genom att man anger 10, 20 eller 30 dagars betalningstid. Normalt 

får dock dröjsmålsränta inte tas ut förrän tidigast efter 30 dagar.

”– Du får inte högre pension om du väntar med 
att ta ut den…”
Sanning – månadsbeloppen blir visserligen högre men sammanlagt blir det ett 

statistiskt nollsummespel. Värt att nämna är att om du fortsätter jobba efter att 

du börjat ta ut pension så tappas pensionskapitalet av samtidigt som det också 

fylls på.

”– Ett avtal måste vara bevittnat för att gälla 
mot  utomstående…”
Myt – huvudregeln är att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för 

att vara giltiga. Det finns ett fåtal undantag, och det gäller: 

•	 testamenten, som måste vara bevittnat av två personer  

•	 erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer 

•	 för att köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning 

vara bevittnad av två personer 

•	 framtidsfullmakter, som ska bevittnas av två personer.

”– Enligt GDPR måste företaget ha den anställdes 
 samtycke för att behandla hens personuppgifter…”
Myt – den rättsliga grunden för att behandla en anställds personuppgifter är 

 normalt själva anställningsavtalet (t ex löneadministration) eller arbetsrätts-

lig lagstiftning (t ex betalning av arbetsgivaravgifter eller sjuklön). Dock kan 

samtycke krävas om företaget t ex vill publicera en bild av den anställde på 

hemsidan, i de fall detta inte kan anses vara en naturlig följd av anställningen.

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

blinfo.se/foretagskunskap
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