Nyhetsbrev
Vi bryr oss om
både företaget
och företagaren!
Vi på LR Revision & Redovisning Sydost 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 50 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.
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Sommar, sommar,
sommar…
Studenten, skolavslutningar, planer för semestern…. Det är mycket som ska
hinnas med nu innan vi alla kan ta en välförtjänt ledighet.
Ute växlar vädret, ena dagen högsommarvärme och strålande sol, nästa
novemberrusk. Det är en del av charmen med att bo här upp i norr. Låt oss
hoppas på en skön sommar i år med mycket sol och lagom mycket regn.
Även i ekonomin är det upp och ner. Ena dagen Eurokris och dystra
tongångar, andra dagar är det uppåt. Vi märker det även bland våra kunder.
För många går det bra men vi har även kunder med problem. Det som vi
märkt är att det går snabbt och att förändringarna är tvära. Detta ställer bl.a.
ökade krav att veta vad man är och vart man är på väg. Här kan vi hjälpa till
genom att ta fram relevant ekonomisk information och bra beslutsunderlag
(inkl. ekonomisk information om er bransch). Det är viktigare idag att fatta
beslut utifrån färsk information. När vi lyssnar på våra kunder upplever vi
dock att den underliggande tonen är positiv, jämfört med bara för ett halvår
sedan. Ekonomin går åt rätt håll, även om det blir hack i kurvan.
Vi närmar oss nu semester och ledigheter. Vi hoppas att ni alla får en riktigt
skön och avkopplande sommar.

Med vänlig hälsning!

Kenneth Olausson
LR Revision & Redovisning Sydost AB

Välkommen att kontakta oss!
Hos oss får du råd och stöd i alla frågor
som rör ditt företagande.
LR Revision & Redovisning
Sydost AB
Lilla Torget 6 B, 2 trp
572 30 Oskarshamn
Telefon: 0491-76 93 91
www.lr-revision.se/oskarshamn
oskarshamn@lr-revision.se
Följ oss gärna på
(sök på ”LR Revision”)
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Utbildning för
egenföretagare
Kan en egenföretagare få avdrag för utbildning som har klart
samband med näringsverksamheten men som även ökar den
formella kompetensen? Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är svaret på frågan ja. Domen gällde en redovisningskonsult som vidareutbildade sig för att uppfylla kraven
att bli auktoriserad redovisningskonsult. Utbildning är avdragsgill för en enskild näringsidkare om utbildningen har
samband med den bedrivna verksamheten och kunskaperna
kommer till nytta i denna. Redovisningskonsulten fick avdrag
med hela utbildningskostnaden i inkomstslaget näringsverksamhet. Har utbildningen dessutom inslag som är av allmänt
intresse på det personliga planet kan svaret dock bli ett annat.
Möjligheten att få avdrag för utbildningskostnader för anställda (inkl. delägare i fåmansföretag) gick vi igenom i nyhetsbrevet för juni 2011.
Källa: Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2012-06-11, mål nr 6517-10

Skatteavdrag för
semestervikarier m.m.
Många företag anställer skolungdom och studerande för sommar- eller extrajobb. Om den extraanställde har en beräknad
årslön på högst 18 700 kr påförs normalt inte någon inkomstskatt. Detta innebär i sin tur att arbetsgivaren inte behöver
göra något skatteavdrag. Arbetsgivaren måste dock först få ett
intyg från den anställde att dennes inkomst beräknas understiga 18 700 kr, detta kan ske på en särskild blankett som man
kan hämta hem från skatteverkets hemsida. Om årsinkomsten
blir högre än 18 700 kr kan man begära jämkning av preliminär skatt genom att ansöka om detta till Skatteverket. Sådan
jämkning bör ske för dem som endast arbetar en begränsad tid
under året, t.ex. under sommaren eftersom den sammanlagda
skatten annars blir för hög.
Observera att dessa gränser
inte påverkar skyldigheten
att betala in sociala avgifter.
Överstiger lönen 1 000 kr
ska sociala avgifter betalas,
rör det sig om ungdomar (under 26 år) är de sociala avgifterna reducerade.

Kommande skatteförslag
Det har blivit allt vanligare med skatteupplägg med olika typer av upplåning mellan företag inom samma företagsgrupp
där det debiterats ränta mellan företagen (räntesnurror). Genom transaktionerna har det varit möjligt att minska företagens samlade skatter. Regeringen vill nu sätta stopp för upplägg som gjorts enbart av skatteskäl. Det senaste förslaget
innebär att skatteverket ska kunna underkänna avdrag för
räntor på interna lån när det är fråga om upplägg som har
gjorts enbart av skatteskäl. De ändrade reglerna för företagens ränteavdrag ska införas den 1 januari 2013.
Regeringen vill även sänka bolagsskatterna. Ett förslag behandlas nu som innebär att bolagsskatten sänks från 26,3 %
till 25,3 % från 2013.
Rabatten på socialavgifterna för alla med enskild firma och
delägare i handelsbolag förenklas. EU-kommissionen har
meddelat att rabatten inte är att betrakta som ett statligt stöd.
Från och med nästa års taxering behöver näringsidkare och
delägare i handelsbolag inte längre ansöka om rabatten på socialavgifterna; de får rabatten automatiskt.
För att öka byggandet av bostäder vill regeringen sänka fastighetsavgiften för flerbostadshus från nuvarande 1 365 kronor
till 1 198 kronor per lägenhet. Vidare vill regeringen att nybyggda bostadshus ska slippa fastighetsavgift de första 15
åren. Nu är det ingen avgift alls de första fem åren, och halv
avgift de fem följande åren.
Källor: Prop 2011/12:100 och Lagrådsremiss 2012-06-08
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Nya faktureringsregler
och moms

Momsavdrag vid
representation
Numera är det 12 % moms på mat och 25 % på vin, sprit och
starköl. Frågan uppkommer då hur man ska beräkna avdraget
på moms när måltiden består av både mat och t.ex. vin. Eftersom avdragsutrymmet normalt är högst 90 kr är det inte så
många kronor frågan handlar om i praktiken.
Skatteverket har kommit fram till att företaget kan välja mellan två olika metoder för att beräkna momsavdraget, antingen
en schablon eller en faktisk proportionering mellan mat och
dryck när måltiden består av både mat och vin, starköl eller
sprit. Sammanfattningsvis innebär detta att momsavdrag får
göras med följande belopp:
Typ av måltid/dryck
vid representationstillfället		

Momsavdrag i
kronor per person

Mat med enbart läsk/lättöl

10,80 kr

Mat med vin/starköl (schablon)
Enbart vin/starköl/sprit
Mat med vin och sprit (proportionering
mellan mat och vin/sprit)
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14 kr
22,50 kr
10,80-22,50 kr

Källa: Skatteverkets ställningstagande 2012-05-31, Dnr 131 210591-12/111

Restaurang- och cateringtjänster som ingår i ett konferensarrangemang ska dock beskattas med 25 procent. Som regel får
lunch som tillhandahålls i ett konferenspaket anses ingå i konferensarrangemanget. Detsamma gäller kaffe, smörgåsar, mineralvatten och liknande. Däremot ingår normalt inte frukost
och kvällsmåltider i ett konferensarrangemang. Avdragsbegräsningarna ovan gäller inte vid konferensarrangemang.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2012-03-29, Dnr 131 193650-12/111

Riksdagen har beslutat att nya regler ska gälla om fakturering
på momsområdet. De nya reglerna innebär att det blir tydligare och i en del fall också enklare. I praktiken påverkar de
nya reglerna framförallt företag som handlar med andra EUländer, det spelar dock ingen roll om det är fråga om enstaka
affärer eller en omfattande handel. Reglerna gäller från den
1/1 2013.
Ett grundkrav på alla fakturor som gäller både den som skickar och tar emot en faktura är att säkerställa att fakturan är
äkta, att den inte har ändrats och att den är läsbar under hela
den tid den ska lagras. Detta innebär inte så stora förändringar i Sverige. Däremot ökar möjligheterna för svenska företag
att använda elektroniska fakturor när man fakturerar företag i
andra länder eftersom de tidigare kunde ställa upp högre krav
för att ta emot fakturor elektroniskt, t.ex. krav på elektroniska
signaturer. Alla företag måste tänka på att vissa kassakvitton,
taxameterkvitton m.fl. inte är arkivbeständiga och därmed
inte uppfyller kraven på att vara läsbara under hela arkiveringstiden. Den praktiska lösningen är att ta en kopia av kvittot som arkiveras ihop med originalkvittot.
Andra förändringar gäller i vilka fall svenska faktureringsregler ska tillämpas vid handel med ett annat EU-land, hur
slutsumman ska räknas fram som skatten utgår från när beloppen anges i en annan valuta och tidpunkt för redovisning
av moms vid handel av varor med andra EU-länder. Nytt är en
tidsfrist när man senast måste fakturera vid handel med andra
EU-länder. Hör gärna av Dig om Du berörs av dessa regler så
förklarar vi gärna hur Ditt företag påverkas.
Källor: Prop 2011/12: 94, SkU 2011/12:18

Aktiebolag i likvidation
Ett aktiebolag kan avvecklas, antingen frivilligt eller av tvång
genom likvidation. Ett beslut om likvidation innebär att styrelse och VD ersätts av en likvidator som har i uppdrag att
avveckla verksamheten, bolaget består fram till avvecklingen
är klar.
Likvidation kan även användas om delägare i ett aktiebolag
inte kommer överens. Hovrätten har konstaterat att det inte
stred mot aktiebolagslagen att begära ett bolag i likvidation
och starta om verksamheten i ett nytt bolag. Syftet med hela
förfarandet var att bli av med en delägare, likvidation kan således användas vid oenighet mellan delägare.
Högsta Domstolen har i ett annat mål kommit fram till att en fullmakt som är utfärdad av den tidigare styrelsen upphör att gälla när
bolaget försätts i likvidation och det utsetts en likvidator.
Källor: Svea Hovrätt dom 2012-05-25, mål nr T 6444-11,
Högsta Domstolens beslut 2012-05-14, mål nr Ö 1803-10
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Trevlig sommar!

Sommartider
Sommartider innebär dessvärre högtryck hos företag som har
bluffakturor som affärsidé eller arbetar med oseriösa försäljningsmetoder. Ett sätt att få reda på om ett företag är oseriöst
är att se om det finns med på Varningslistan, se http://www.
svenskhandel.se/Varningslistan/. Varningslistan varnar bland
annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa
försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som
kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan
är ingen garanti för att verksamheten är seriös, var alltid vaksam!
Ett råd från varningslistan är att aldrig avtala på telefon, be
alltid om en skriftlig offert på erbjudandet. Om säljaren nekar
dig i detta läge så tacka nej till erbjudandet lägg på luren och
låt dig inte luras in i ett samtal du inte önskar.
Vid ett säljbesök, läs noga igenom offerten. Fråga om antal,
bindningstid och leveranstid mm om detta inte framgår klart

och tydligt. Be att få återkomma om du inte kan fatta ett beslut omgående. Väljer du att skriva på under besöket så kontrollera att avtalet är ifyllt noggrant och att du inte lämnar
tomma rutor som säljaren i efterhand kan förvanska. Behåll
alltid en kopia av avtalet och stäm av med faktura och leverans.
Det förekommer att en del företag skickar formulär med dina
kontaktuppgifter förtryckta. Läs noga igenom innan du skriver under och returnerar formuläret. I det finstilta eller på
baksidan kan det stå att du förbinder dig till betalning.
Om ni fått en bluffaktura är det viktigt att kontakta företaget
och bestrida kravet. Detta bör Du göra via e-post eller fax,
alternativt brev då det är viktigt att ha ett datum för bestridandet. Hör gärna av Dig om Du vill ha mer hjälp kring bestridanden av bluffakturor.
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