Nyhetsbrev
Vi bryr oss om
både företaget
och företagaren!
Vi på LR Revision & Redovisning
Östergyllen AB är som de flesta av våra
kunder – hårt arbetande småföretagare.
Vi träffar olika typer av företag från en
mängd olika branscher. Det ger oss en
bredd och ett djup i våra erfarenheter
som du som kund har glädje av. Hos oss
möts du av kompetens och engagemang
som ger resultat.
Mer än bara revision
Bland våra tjänster hittar du allt från
kvalificerad revision och redovisning
till rådgivning och specialistkompetens
inom en rad olika områden.
Vi är en del av LR
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer,
med mer än 70 kontor över hela Sverige.
Centralt arbetar vi med utveckling,
utbildning och rådgivning. Dessutom
genomförs regelbundna kvalitetskontroller av revisorer och redovisningskonsulter, för att säkerställa en hög
kvalitet. Internationellt samarbetar LR
Revision & Redovisning med RBI som
finns representerade över hela världen.
Välkommen att kontakta oss!
Hos oss får du råd och stöd i alla frågor
som rör ditt företagande.
LR Revision & Redovisning Östergyllen AB
Post- och besöksadress Linköping:
Badhusgatan 4, 582 22 Linköping
Telefon: 013-31 60 80
Telefax: 013-31 60 99

Nr 3-4-2017

Ring in det nya
ring ut det gamla….
2017 har varit ett händelserikt år, men paradoxalt nog har en del av
händelserika varit att det inte hänt något. Vi tänker framförallt på regeringens
förslag att förändra reglerna om beskattning av fåmansföretag som för de
allra flesta hade inneburit en försämring. Nu har det förslaget lagts i runda
arkivet, om det är för gott återstår dock att se. Samma öde har regeringens
förslag att ändra skiktgränserna i den statliga inkomstskatten rönt, inte
heller där blev det någon försämring i uppräkningen av gränserna för att
betala statlig inkomstskatt.
Nästa år är det val och stora reformer på skatteområdet lär inte komma att
genomföras dessförinnan. Regeringen har dock lagt fram ett förslag till helt
ny företagsbeskattning. Om förslaget genomförs kan det påverka
finansieringskostnaden för företag och leda till en hel del praktiska frågor,
detta förslag ligger dock sannolikt längre i fram i tiden. Därmed inte sagt att
det inte kan komma förändringar t.ex. förmånsbeskattning av sjukvårdskostnadsförsäkringar som är viktiga för inte minst många mindre
företag. Hur detta sedan går ihop med regeringens ambition att minska
sjukskrivningarna är en spännande fråga. Vi återkommer till våren om dessa
förslag. Men det kommer att ske en hel del förändringar på andra området.
En viktig sådan förändring som inte direkt berör redovisning och skatter är
införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen.
Nu är emellertid annat att tänka på. Vi vill tillönska Dig, Dina medarbetare,
nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Med vänliga hälsningar

		
		

Jan Andersson
LR Revision & Redovisning Östergyllen AB

Post- och besöksadress Borensberg:
Hamnvägen 7, 590 31 Borensberg
Post o besöksadress Motala:
Drottninggatan 50, 591 27  Motala
Telefon 0141-209320
www.lr-revision.se/linkoping
www.lrrevision.se/borensberg
www.lr-revision.se/motala
linkoping@lr-revision.se

God Jul
Gott Nytt År
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Nyhetsbrev
Skatteförändringar
vid årsskiftet
Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag till budget. I
kombination med tidigare beslut innebär detta att följande nya
regler träder ikraft vid årsskiftet:
•

•

Stöd för aktiebolag som anställer sin första medarbetare. Det
så kallade växa-stödet utökas från att bara omfatta enskilda
näringsidkare till att även gälla enmansföretagare som har
aktiebolag eller handelsbolag. Stödet är en nedsättning av
arbetsgivaravgifter till drygt 10 % när företaget anställer sin
första medarbetare för löner upp till 25 000 kr i månaden.
Nedsättningen är tidsbegränsad till 2021.
Skattelättnader för vissa personaloptioner införs. Förändringen innebär att den anställde skattar först när aktierna
man köpt genom personaloptionen säljs. Förmånsbeskattning sker ej och arbetsgivaravgifter betalas inte när optionen
utnyttjas. För den som genom optionerna blir delägare i ett
fåmansföretag sker beskattning enligt de s.k. 3:12-reglerna
vid försäljning. En rad villkor är knutna till skattelättnaderna. Företaget får t.ex. vara högst 10 år gammalt, ha högst 50
anställda och ha mindre än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Vissa branscher utesluts helt, t.ex. bank, försäkring,
fastighetsförvaltning och vissa konsulttjänster som juridik,
redovisning och revision. Det finns även vissa andra villkor
som måste vara uppfyllda. Glöm inte att personaloptioner
bara är ett sätt att stärka banden till anställda, det finns flera.

•

Beräkning av bilförmån ändras på två sätt. Den första ändringen är att fordonsskatt bryts ut och blir en särskild komponent vid beräkning av förmånsvärdet. Den andra ändringen
är att förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- eller färjeavgifter inte ska ingå i det schablonmässiga förmånsvärdet.
Förmån av betald trängselskatt m.m. anses uppkomma månaden efter det att förmånen kommit den anställde till del.
Förmån av en passage av en trängselskattestation i januari
ska alltså redovisas i marslönen. Trängselskatt m.m. för tjänsteresor är inte förmån och ska därför inte leda till förmånsbeskattning av den anställde. Företagen måste därför ha system
för att särskilja tjänsteresor från privata resor, här ingår även
resor till och från arbetsplatsen. Det kan därför krävas att
företaget har uppgifter om vilket klockslag och faktiskt
skattebelopp när en passage skedde, antingen via körjournal
eller i vissa fall detaljerad passageinformation från Transportstyrelsen (observera dock att dessa endast sparas under
en begränsad tid).

•

Skatt på ISK-sparande höjs genom att skatteunderlaget multipliceras med statslåneränta + 1 % (tidigare 0,75 %). Skattehöjningen gäller även kapitalförsäkringar, detta påverkar
därmed avkastningen i den del pensionslösningar i mindre
företag.

•

Fåmansföretagsbegreppet utvidgas. Förändringen innebär
bl.a. att delägare i andra koncernföretag ska inräknas. Alla
verksamma delägare ska ses som en delägare.
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•

Reklamskatt slopas för annons i periodisk publikation som
inte är annonsblad, katalog eller program.

•

Sänkt moms på guidning och annan förevisning av naturområden utanför tätorter samt nationalparker, naturreservat och
Natura 2000-områden. Momsen blir i fortsättningen 6 %.

Längre fram kommer bl.a. höjd skatt på flygresor (från 1 april
2018), bonus-malussystem för lätta fordon och krav på personalliggare för fler branscher (från 1 juli). Vi återkommer till
dessa förslag.
Källa: Finansutskottets betänkande 217/18:FiU1
och Skatteutskottets betänkanden 2017/18 SkU4 och SkU 6

Ingen förändring av
reglerna om beskattning av utdelning
Vi har tidigare informerat om regeringens förslag att förändra
3:12-reglerna. Detta förslag genomförs inte. För de flesta
fåmansföretag innebär det att ett antal försämringar inte
genomförs. Men det innebär också att en del förbättringar av
reglerna vid t.ex. generationsskiften inte heller genomförs.
Även 2018 kan utdelning tas ut enligt den s.k. förenklingsregeln och reglerna om lönebaserat underlag för utdelning förändras inte. Det är fortfarande viktigt att ta ut rätt kontant lön
före årsskiftet.
Inför utdelning under 2018 innebär detta att företagsledarens
kontanta lön under 2017 måste vara minst 369 000 + 5 % av
lönerna i företaget och dess dotterbolag. Maxtaken för ägarlön är 590 400 kr. I praktiken innebär detta ett lägsta löneuttag på 388 422 kr i bolag med endast en anställd, hälften av
lönen får läggas till grund för utdelning plus 9,7 % av omkostnadsbeloppet för aktierna. Observera att förmåner inte
får räknas med i löneunderlaget. Om man haft förmåner och
istället vill utnyttja löneunderlaget går det att göra en s.k.
omvänd skatteväxling. Betalning för förmånen görs då med
beskattade pengar, för vissa förmåner t.ex. bilförmån får betalningen minska förmånsvärdet. Krångligt? Ja, men kontakta oss gärna så hjälper vi gärna till.
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Skattefria traktamenten m.m. 2018
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Byte av företagsform

Hel dag (minst en övernattning) 	

230 kr

Halv dag (minst en övernattning)

115 kr

Vid byte av företagsform uppkommer en rad olika skattefrågor. Det är nu klarlagt att när man byter företagsform från
handelsbolag till aktiebolag går det att föra över expansionsmedelsfond utan beskattning. Överlåtelsen måste dock ske i
två steg, först från handelsbolag till enskild näringsverksamhet och därefter från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Reglerna är snåriga, därför är det ett gott råd att anlita
experter innan bytet av företagsform påbörjas.

Nattraktamente

115 kr

Källa: Skatterättsnämnden 2017-05-05, dnr 90-16 D

Följande skattefria traktamenten och schablonavdrag för ökade levnadskostnader gäller för tjänsteresor samt förmånsvärde av fri kost i Sverige under 2018

		
		
		

Måltidsavdrag
från traktamente
under hel dag

Förmånsvärde
av fri kost

Frukost, lunch och middag

207 kr

235 kr

Frukost och lunch eller middag

127 kr

141 kr

Lunch och middag

161 kr

188 kr

Lunch eller middag	  81 kr	  94 kr
Frukost	  46 kr	  47 kr

Enklare representation

ROT-avdrag för uppskattad arbetskostnad
Ett företag hade installerat bergvärme hos en kund till fast
pris. Företaget ansökte om utbetalning av ROT-avdraget för
den del som var arbetskostnad men inte för material. Skatteverket återkrävde hela rotavdraget eftersom företaget inte
kunde visa hur det beräknat arbetskostnaden. Domstolarna
ansåg emellertid att arbetskostnaden kunde beräknas schablonmässigt, dock till ett något lägre belopp än vad företaget
begärt.
Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen 2017-06-26, mål nr 675-16.

Enklare representation är fortfarande avdragsgill, exempel är
kaffe eller läsk i kombination med t.ex. bulle eller enklare
smörgås. Frågan är var gränsen går mellan enklare representation och övrig representation som inte är avdragsgill. Skatteverket anser att olika kriterier måste vara uppfyllda för att
det ska vara enklare representation:
•

Beloppet får vara högst 60 kr + moms per person. Är beloppet högre anser Skatteverket att inget avdrag alls medges.

•

Förtäringen får inte ersätta en måltid. Korv med bröd kan
således inte vara enklare representation även om det ligger under beloppsgränsen.

•

Starköl, vin eller sprit får inte ingå i förtäringen.

Ovanstående gäller inkomstbeskattning. Moms är avdragsgill upp till ett underlag på 300 kr exkl. moms.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2017-11-21
Dnr 202 416536-17/111
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Värdeminskningsavdrag
på tomträtt

Glöm inte att anmäla
verklig huvudman

Avskrivning får göras på byggnader och andra anläggningar.
Mark däremot får inte skrivas av. Om man köper byggnad
och mark tillsammans måste därför en proportionering ske av
köpeskillingen, i regel sker den med ledning av taxeringsvärdena för de olika delarna. Detta gäller både i redovisning och
vid beskattning. En olöst fråga har varit hur man ska se på
tomträtt som är en rätt att nyttja mark. Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit fram till att avskrivning får ske på
både byggnad och tomträtt, någon uppdelning ska inte ske
såsom vid mark. Hela köpeskillingen ska därför ses som anskaffningsvärde för byggnad och ligger därmed till grund för
avskrivning. Vi rekommenderar därför att någon uppdelning
i byggnad och tomträtt inte sker i köpeavtal, det kan nämligen
inte uteslutas att tomträtten i så fall inte får skrivas av eftersom det går att fastställa ett värde på tomträtten.

I stort sett alla bolag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets register över verklig huvudman.
Med verklig huvudman menas den som äger eller kontrollera
mer än 25 % av rösterna. Även bolag/föreningar som saknar
verklig huvudman måste registrera att de saknar verklig huvudman i samma register. Registrering ska ske senast den 1
februari. Tänk också på att om det sker förändringar av verklig huvudman måste detta anmälas för registrering direkt. Vi
hjälper gärna till så hör av Dig om Du vill ha hjälp.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom 2017-12-11,
mål nr 3148-16

Bestrid bluffakturor
Tyvärr är bluffakturor ett gissel som drabbar många företag. Många blir oroliga när företagen bakom hotar med inkasso, betalningsanmärkning, Kronofogden eller stämning. Men om vi betalar har ju skurkarna lyckats med sitt uppsåt.
Gör därför istället så här:
1.

Kontrollera att ingen i företaget beställt den aktuella tjänsten eller vilseletts att beställa tjänsten, t.ex. genom fakturaliknande erbjudande. Du kan också kontrollera om det är ett oseriöst företag mot t.ex. www.svenskhandel.se/
varningslistan

2.

Bestrid att företaget beställt tjänsten, skriv t.ex. följande: ”Företaget XX bestrider betalningsansvar beträffande
faktura XXXX, på grund av att ingen tjänst beställts.” Texten anpassas efter de verkliga förhållandena. Skriv
aldrig under utan texta Ditt och företagets namn. Bestridandet bör vara skriftligt, t.ex. via e-post. Det är särskilt
viktigt med ett bestridande om företaget fått en faktura.

3.

Om ärendet går vidare till Inkasso, bestrid även hos inkassoföretaget. Enligt god inkassosed får ett inkassoföretag inte skicka en tvistig fordran vidare till Kronofogden.

4.

Om kravet ändå går vidare till Kronofogden bestrid kravet även där. Om motparten går vidare hamnar det hela i
tingsrätten. Det är vanligt med hot om stämning till tingsrätten, men det är ovanligt att dessa hot fullföljs. Ibland
ringer bedragarna och påstår att de ringer från Tingsrätten eller Åklagare och säger att du ska betala. Det förekommer aldrig att någon från Tingsrätt eller Åklagare ringer i verkligheten och säger att betalning måste ske.

Om det hela går till Kronofogden leder detta normalt till en betalningsanmärkning. Men om företag bakom ansökan
finns på varningslistan ovan blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen betalningsanmärkning. Det
finns även vissa andra sätt att slippa betalningsanmärkning.
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