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LAGAR / DOMAR 

Regeringen drar tillbaka lagförslag 

Förslagen på skatteskärpningar som skulle drabba småföretagare hårdast dras nu tillbaka. Det 
innebär att de så kallade 3:12-reglerna som avgör hur utdelning och vinst vid försäljning av 
andelar kommer att vara oförändrade. 

Lagförslagen fick mycket hård kritik från många håll och den politiska oppositionens hot om att 
fälla förslagen i riksdagen ledde till slut till att allt drogs tillbaka. 

Förutom ändringen av fåmansföretagens beskattning gäller detta även ändringen av den så 
kallade skiktgränsen. 

Läs mera om detta och se pressmötet på webben på regeringen.se. 
 

Alla företag påverkas av GDPR - den nya personuppgiftslagen 

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som trädde 
ikraft den 25 maj 2018. Syftet är att stärka personers integritetsskydd och harmonisera handeln 
inom EU.  

EU-kommissionen har tagit fram en PDF med information om dataskyddsförordningen med 
speciellt fokus på små- och medelstora företag.  

Du finner detta material hos Datainspektionen här. 
 
Också hos Datainspektionen finns ett kortfattat och praktiskt material om hur man förbättrar sitt 
dataskydd. Snabbt, enkelt och många bra tips. Länk här. 

Regeringen föreslår en ändring av definitionen av begreppet 
fåmansföretag 

I lagrådsremissen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen 
justeras. Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som 
en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även 
tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som 
prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 
Lagrådsremissen finner du här. 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiDOW4lY6r40bZAiNrYx1Z1jZKy-2F1WOu3lHbdcAqJlDuZg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xljoKZO75snPNOycv30K9XpiiudUmNXGlk6WRTVv3k9R5kmk1KD-2FPMnDXGInxpPIRCFOSO1JJYpmyxYqMZE2xHQe5t8ewGeDnUFM-2Bhs9p2bK5YtE9HaahEi22EYUdJBgsDBDOzG64VFdoz-2Fnux2R3-2B3KDPKuwLOXAYi1OeUyrF9yo-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV9QhW3pNLFWgYvM-2Bq2l-2B1J9KhMjxc2Y1rO9ORg-2BQbDmLiTaIibfpwwBVObJOTm4P6hoNZjAoGh00Z666ql0hWoa7IYU-2BLHGexcKfMpUif-2BByw-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl4naT0vUOmCtiJmKwAqUlXL-2Bk2FyQfI8ziOWZ98ZtfeZvJaDYye-2Bhtbv-2FepA2N9coqxYGNdhffx0IH4HuJ-2BY02VREBepkDbDQMH0CvEjDvjAI05DEAv0auHdx8lZO1xRN-2F-2BxRzhShc6P3gxX4EBLLoFgjXtWQjUxIiqIZjdGkiec-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV9QhW3pNLFWgYvM-2Bq2l-2B1J9KhMjxc2Y1rO9ORg-2BQbDmLiTaIibfpwwBVObJOTm4P6hoNZjAoGh00Z666ql0hWoa7IYU-2BLHGexcKfMpUif-2BByw-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl4naT0vUOmCtiJmKwAqUlXL-2Bk2FyQfI8ziOWZ98ZtfeZvJaDYye-2Bhtbv-2FepA2N9coqxYGNdhffx0IH4HuJ-2BY02VREBepkDbDQMH0CvEjDvjAI05DEAv0auHdx8lZO1xRN-2F-2BxRzhShc6P3gxX4EBLLoFgjXtWQjUxIiqIZjdGkiec-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8rIq76pP5NelI0IlqRmhnhDrLQu2hbWuNJaVdRC5HqmjXqnWURXjmNqJruUXmWL-2BChmuGOwBpW2VTTSFmTC33cUT360yFWoeoxogr8VGkVnb_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl8A05XcwcsJiXdgPeXgWvx4jrcNVyVM2GqAarbjXDPLLq5VmWmn-2FVK-2BKihImpXLCo57MyZdb60uZBj-2BrNeYM21GX10LVFQnR2nih-2BVz9zt62cVQE2A-2B6eXiospxvkZDSf5MbAGjCepqMNcxyA9-2Fea1lO8iAnRKR1byxhBYVBhmHY-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8rIq76pP5NelI0IlqRmhnhDrLQu2hbWuNJaVdRC5HqmjIcQCkVX7ikFAolgp0FT3J-2BY7ZCPOa3BMAeACLotxFVg-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlG90wuoKt6yGMFUENtTFgkv2IJucquYSca-2FFTtMPw4HwhVXvgesEjMMs-2BCsehayH0cTMI1WhwdHGcmU9gA8qfWplex28raf1PWkMRibhqvcofnnlCE1dLWZkPaVWYRNUnQsXBBBdDT653EOe9wt4n7ZwEEq80VLLGVQNyUyDeW7M-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8rIq76pP5NelI0IlqRmhnhDrLQu2hbWuNJaVdRC5HqmjIcQCkVX7ikFAolgp0FT3J-2BY7ZCPOa3BMAeACLotxFVg-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlG90wuoKt6yGMFUENtTFgkv2IJucquYSca-2FFTtMPw4HwhVXvgesEjMMs-2BCsehayH0cTMI1WhwdHGcmU9gA8qfWplex28raf1PWkMRibhqvcofnnlCE1dLWZkPaVWYRNUnQsXBBBdDT653EOe9wt4n7ZwEEq80VLLGVQNyUyDeW7M-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV9z77bAuBQrdZeL0Zht2pmdDhWvry0QHqYHfZdYoBT5-2BORdPZaFQ7f7aEh9ISOnFzuseAotaecy8UwpodekCtDJwhsFDbk-2B8gf0uqtDccpSZZcqhUtVvuXb-2By8RXfmqQNiyY1o1-2FCkA2L4t8cTuqBZ4_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlcaHLiOU1NxjU2TKvmOWA8jYX850N1RqpHD-2F5Ra41n8tylTUQx0BGPBaUp5bRhpZpRhL5Qoka5-2BDTBJUpQzQIg9uhz2RpebnUknsDRpunkqHuf1DWLntXEJUj-2Bc4n-2Bx0yvIrOxGWGmMftD1LDAf0gekCHwFG2a9hEjCSZiTJBZ-2Bw-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0ZTv5SVfLcfAP6p39flHee8ecHfrJ9tscNOK1G77-2Bf4-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlnOL2UbhNeC9yWYwT-2BCTUVJkLj7AbR5Q-2FWl1yGgQqKqQdHJgSyfR4kN0yzFX5X87Dw2WcrC7xpQPYIS2ynKWrIZvJtue2fx1tYTot3QVOCYpOfbLj6-2FgN16ow5SSQsHRBS7azp42Krchm3t9rpPuEZ3jO9f-2BBl9zUvdgeTvMe4rs-3D


SKATTER 

Ändrade skatteregler för inhyrd arbetskraft – förslag 

Det är Skatteverket som har utarbetat en promemoria om ändrade skatteregler för personer som 
arbetar tillfälligt i Sverige, alltså utländsk arbetskraft. 

Enligt förslaget förväntas öka skatteintäkterna med cirka 330 miljoner kronor per år. 
Det viktiga ska vara vem arbetet utförs för och inte vem som formellt betalar ut lönen. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.  

En kommentar finns på dagensjuridik.se här. 

Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige, är ute 
på remiss och finns att läsa i sin helhet här. Remisstid 2 oktober 2017.  

FÖRETAGANDE 

Nu är det dags att anmäla verklig huvudman 

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde ikraft den 1 augusti 2017. Företag och föreningar 
ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.  

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett 
företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar 
på att någon annan agerar åt dem. 

Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Behörig företrädare kan göra detta 
elektroniskt och skriver under med e-legitimation. Det kommer att vara gratis till och med den 1 
februari 2018. 

Var noggrann med underlagen till din bokföring 

En ofullständig faktura kan medföra att man inte har rätt till momsavdrag, även om transaktionen i 
övrigt är fullt legitim. För att en faktura ska godkännas måste den innehålla en hel del information.  

Fakturan ska exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssatser, 
datum, vad transaktionen avser mm. För enskild näringsidkare innebär detta att det blir exra 
viktigt att man kan avgöra om det är ett privat inköp eller ett inköp till näringsverksamheten. 

Ett speciellt problemområde är när anställda gör inköp för företagets räkning och sedan får 
ersättning för detta. Normalt rör det sig om mindre belopp vilket innebär att så kallad förenklad 
faktura kan godkännas, belopp upp till 4 000 kr inklusive moms. Det är viktigt att det är inköp som 
arbetsgivaren normalt skulle ha ansvar för. 

Momsreglerna är komplicerade. Känner du dig osäker på vad som gäller i ditt fall så tala med din 
redovisningskonsult eller revisor innan du beslutar. 

Läs mera om de komplicerade momsreglerna här. 

Konkurrensklausul i anställningsavtal – AD 2017 nr 38 

En redovisningskonsult överlät sin verksamhet till ett annat bolag och fick i samband med detta 
även en anställning. Anställningsavtalet innehöll en sk. konkurrensklausul avseende två år, som 
innebar att konsulten var förbjuden att befatta sig med kunder som hanterats vid det kontor där 
konsulten arbetat. 

Efter en tid sade konsulten upp sig och fortsätter i den nya verksamheten att arbeta med ett 
tjugotal av den tidigare arbetsgivarens kunder.  

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8jnf3gbiinLriiNyBBooug6WVo5fy9isvOqAOZG-2Bw0fomth2FefE4bzTaa6IchThzod1rn2J-2FD0uVheUIzzQ5KlMJuXiRIhZRvCYRC93v3S2HnoKEK5mg3Lr4yRb-2BCqSgkYRG3ZvC2wSVMh1MRpuhwjUYOJlR2ZQG0JiYWUUNc-2BJ_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlJd7woXTU8wthp38C490n1zBnJN1yxSAu5pOzfex-2FPMI5aGwZ-2ByzzIO-2FMqWRJRzURpjqy5TkRB7LWwCdnYfHf1aci-2Bv0GWLBJlkdgJuZDDpv37-2B6iUxvwSvvkyMYRWhtOl2tv8SvAkRCnXD-2BS0fGmSSTwcehALgi-2F2j3TvSDFbMc-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV-2BX2nAxUfadq06GiofP0vex14sgzFHEWckJeaaA2yv9WJOzl-2FOHel6H6YRtc2e-2F7Qe-2BBoOCWObzq1eWif66taS2btNNAPLvgOBb0Uh-2FCMmG32MZWSytA76UgZ5F8Gcou8HnXMIE5mxNeNQfgrtYXbsAVUo5LtBhij5kn6KfCUoyjg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl8sNQg97ANZjdaMdW2qOwMQkMADQT3JJjjPL3Es68VlIHRZXan1HT-2FIgT-2FpSjWoozIcRLj9p-2BiERgWlPQKdDrOhKsNXAPjzDgiYguFBoFHVLoSBB3spgVQPeA23cBK37qsAuDwVNDPEnZqpWt4ZOOJ-2FQ57WISgUZxX6ejmIhlB1A-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV-2BX2nAxUfadq06GiofP0vex14sgzFHEWckJeaaA2yv9WJOzl-2FOHel6H6YRtc2e-2F7Qe-2BBoOCWObzq1eWif66taS2btNNAPLvgOBb0Uh-2FCMmG32MZWSytA76UgZ5F8Gcou8HnXMIE5mxNeNQfgrtYXbsAVUo5LtBhij5kn6KfCUoyjg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl8sNQg97ANZjdaMdW2qOwMQkMADQT3JJjjPL3Es68VlIHRZXan1HT-2FIgT-2FpSjWoozIcRLj9p-2BiERgWlPQKdDrOhKsNXAPjzDgiYguFBoFHVLoSBB3spgVQPeA23cBK37qsAuDwVNDPEnZqpWt4ZOOJ-2FQ57WISgUZxX6ejmIhlB1A-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUa4quaPhJ2TRXsjDfpHcuAyIU2HNsPdtVPzudZwjB-2BwR5S-2BVq9LsPZlUkpHkAN9vSsysgN3Du2CIvPbd9-2BoUw-2BYZprU7XkMmcWg-2BqQFYaCLQEMdA7Haq0n4qyvQjv4-2FExBA-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlr4rF66ZX4cffi0M0-2FQ3TYMmBp6PgD3BMNEfuhTbD-2BuF9L-2FdGPe5-2FM2lyCw-2FLzvfVztIGptTkqJIb2V-2FttBl-2FN-2BX0ljlAb9zltW67Aegf4-2FluNn26G4wx-2B-2FsazgUcIBeXch0ezyZgNmtepeLc2JhZtpWvszGHmvcV-2BQ3UthXFt7I-3D


Arbetsdomstolen AD gör ett antal överväganden. Bland annat bedömer man skäligheten i 
klausulen. I detta fall finner AD att den ersättning som konsulten, enligt avtalet ska utge till förre 
arbetsgivaren, är skäligt. 

För mera detaljer läs domen här. 

Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner 

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en 
försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av 
reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De 
nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017. 

Läs mera på arbetsmiljoverket.se. 

Regeringen vill förenkla för företagen 

Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre, säger näringsministern i ett 
pressmeddelande. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig 
till regler och ha smidiga myndighetskontakter. 

Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för nya digitala lösningar 
som kan förenkla livet för företagarna men även förenklar myndigheternas 
handläggningsprocesser. 

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet, vars uppgift är att 
granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning, ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning 
kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget 
ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.  

Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018. 

Mer om detta finner du här. 

PRIVATEKONOMI 
 

Sjukintyg från första dagen 

Ibland kan det som arbetsgivare bli aktuellt att kräva sjukintyg från första dagen. Det finns 
emellertid landsting och regioner som anser att de inte har någon skyldighet att utfärda 
förstadagsintyg. Vad gäller? 

I lagen står det att de som har en skyldighet att föra patientjournal också har en skyldighet utfärda 
intyg. Arbetstagaren har rätt att få ett intyg med det innehåll som man behöver. 

Läs mera om detta på lag & avtal här. 

Läsvärt ... 

Inte riskfritt att vara revisor 

I Revisionsvärlden läser vi att PwC får miljonböter i USA, närmare bestämt en miljon USD. För 
den brittiska kollegan var det om möjligt ännu värre. Där ledde brister i revisionen av en 
branschkollega till att den brittiska revisorsinspektionen dömde ut böter på 5,1 miljoner pund. I 
svenska pengar cirka 53 miljoner kronor. Den ansvarige revisorn tilldelades också en bot på 
114 750 pund. Det är över en miljon SEK. 
 
Ytterligare om detta och mera relaterat till revision finner du här. 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8hqDJbyK8TRgcd8LbFGSVC-2FYIWF3q4L4bJJ6xq1f-2FHroyBocxKKOm6RUjuiJWnxczQ-2FBEoCDuxlFMWUSF2zoFxLF8xJ9ldxUtTqMFtULIzz9_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlPlP-2Fxkdn7mswmjrMkANsPZR8qGXo-2FdGJhWibot-2BXLZluYM6j9J3tZoiuiYPmExHXcPnVCdm54GU7vQwv8l9QLzNtkm-2FvClb5o3Pxw9-2BVUYRVf8mCYV4j6QU513cO9VoXRggFlR1yQyRxymikQ9j6FUzqG1RdUkUNFM70ImWtQlI-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUa2ldn7C44ptFrxHjIg7Is-2FDAYw0vlWkVItbrz4-2FmlJ-2Fk6zMmWH-2B36zVV8UjMiBeRyT4999s1aCBiPTY3WH9d-2FsQ4d0Cv50W-2BbqrE1KI3Zru0_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlZomXL-2BfbZfUGjeUTdvZ9YGRkBq-2FkuyhoIfA0DXzH6GZwhgzIeRf7WdI-2FTmM6lA-2BaCM4tiqYNeZY0z1fPcIj7m6Y49TJco0ZuSH4zpolbj3P37cKtfaLbtKT8Ckf8xon3Vq5j481mRmD0egHXVFACOyVtYYjqCsf8IYmJXfDfu2Y-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV9QhW3pNLFWgYvM-2Bq2l-2B1J9ZmtZ1rw404p8CeCMzam4jz7XCs51fENCdiNvZ7lQ3PC36L3nAVAz5aZAmFK99LeO2QxXwBvR6UOceUX7F-2FLiiw-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl-2FYHWHZ8jJcirTFdipKSS2pOgTjBIHLh4biGQQ7dlGa-2BmZvEb-2FS37CRL-2BRM6ImcIwfqkH1pkme1Pe3KSBwFBlq4Yra2TPIBFffv769X8ZcI9KE5YAacQHBjMNpPNH7UYICGxmBOLEq5SqDTnxABq3quVNSmxvwfojbCFzKoKCmXU-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUa0m0Nu259IiTeoRQbJ7hv3lIxR8DkLnBo8fUt0HNnGdyrDayJG4MRCVhsIlbUBw-2B-2FQpxSL-2BZZHs0iFwcITGHXJtQ2OGZ2u3Gxt8fRb1QVnlH_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlp7uxfoJl1pHGaL1BA54D5AuVDDc8nL-2FF4m7ct1agny9PvaztR8gW9-2FbxFn5E3C272H0SdQU43DgMy2LiIYU2S3Kti7z-2FWxfToGB-2Ft704hDUnMxXtlakhFXOFOkurJ085ocFX7fpx8BEaiAwy1N-2BuIfzxo-2FjhWKSwk-2BflGd7-2FkEQ-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ymZM-2BsQWHQ-2FlHGv-2F-2FnFggc8gHCE7-2BsNS4ZCEFi13MGIhlsF3whbOMGUTJ7b0HjnZAg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xldKWV4HYnwlwhWylpEjOEA9-2Fz4y6H-2BN5ohH9jA7nA-2FdcJZAwv7k5V0ziJfQRe-2FUmOndTJBN1GLdzoibKz5WAXLO2sGi4C53StihuDvd-2B7tqn0bxQmwkEeBOvmy78oQ3rKYAbMfIJBxrdbN-2FcIKBwONvCjgBemtFru6YCl-2Bkyri7U-3D


Vi önskar alla en riktigt fin sommar! Nästa nummer kommer den 
31 augusti.  

  

Kontakta oss 

KGH Accountancy & VAT Services AB 
Kilegatan 4 
452 33 Strömstad 
+46 (0)526 28460 

www.kghav.com 

Snabbfakta 

Direkt i din smarta mobil  
Gå till snabbfakta »»  
  

Missa inte  

4 september 

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr 
(bokslut 2016-01-31, 2016-02-29, 2016-03-31 och 2016-04-30) 

12 september 

 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag) 
 Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms) 
 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) 
 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2016-05-31 och 2016-06-30) 

20 september 

Periodisk sammanställning för augusti - pappersblankett 

25 september 

Periodisk sammanställning för augusti - elektronisk 

26 september 

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

 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2016-07-31) 
Företag utan EU-handel lämnar momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen. Gäller ej 
handelsbolag och kommanditbolag. 

 Inbetalning av moms (större företag) 

* Flera datum hittar du här » 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0ZTv5SVfLcfAP6p39flHee8ecHfrJ9tscNOK1G77-2Bf4-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlp9W5vTDgirnRx3aovKlUt0bWYmKFELZ2GXA5rlo7WOhVX-2BHq9L2zYYnUypixlMTVTbCxVAp-2B3PPZcF2l3Bq-2F-2BCnqrpD15CyKuMiqDW7rQ0A9NVJ9gPIfe4jIjX9JGrb2WCBx1XLVoHk2-2BCb6T6TdqD3S7Uo4c9ERKh3YGAfepso-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiDOW4lY6r40bZAiNrYx1Z1jh3BKHCfIEVTNER03hYZNCg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xllNMDs2VEq4Dc3aN7XPv1X4FSt21u4MqQS14haWGtgUoZ0HwCi8mBKrNHG6PzQQhnpieUG81XKMhlJq-2FQoou9yFX3MvhWIBHLmC-2FULGx-2F1GykXd5-2FHQrXru-2FxkrnY6tlGMMOk229zr4VhDFa6tWzJ6T8DsUAnmrWrL8Ja-2BxdDoeg-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8ipFGspxdL2XDTGCp-2BysfVKDpIqAaf5neGRxE-2FLcoX7kXgin9jLLw1cvArzSWOXhS0w1GI2eHNtg5fku-2Bk6Da53BlrA2o5pZcGHEOjppVfiNnviLB4eZc6q0ApPWKT76bQ-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlOdnKGaaJ7bcn948629rd4V8WOk0zl-2BM2FKsmE1JJ795opojTvblc5LZ4yOx-2BEnAh7Y9Zu8sFKcFh8AyoCbqbtYQTpQ-2BfFJwWF1OpHkw5q4BSGYHbrwk11IpwilqGMtBJAVT0mBQXDelerz1FqRI2jkAYMPcsaXtgU-2BvhP1W0s1I-3D


Belopp och procent 2017 (2016) 

Bilersättning  18,50 kr/mil 

Traktamente  220 kr/dag 

Prisbasbelopp  44 800 kr (44 300 kr) 

Inkomstbasbelopp  61 500 kr (59 300 kr) 

Nyckeltal för Sverige 

Arbetslöshet juni 2017 

 6,6 %  

Inflationstakt  
Referenstid: juli 2017  

 2,2 %  

BNP, volymförändring 

(kalenderkorrigerad) 
kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 2 2016 

 4,0 %  

Konjunkturen - Barometerindikatorn 

juli 2017 Läs mera här 

 112,4 

Folkmängd  

juni 2017 

 10 053 061 

Mera statistik och siffror hittar du här 

Produceras av: 

 

 
 
 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8mVLOTYNRtuf3s5mTsRbZX-2FIWZQBaIzXdn5gTcGiJZf4xj1HdYIOKm-2FR87dJc8Xubg7KF-2F7Jn86qlbQPeQKEeG5Iz1y1-2BuzMMloXwn5Z2MJw_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xl8i1qDKBtvcLYyT26eqe4tnCI46SGrOyoIX-2B8-2F1sgndNvEKXJXtQLlTfvpbTrCX63BPuW9D0hjh3Zym9z5PybpsOXhHSyEquVkqt4XW-2B9EEV1TD-2FemG88SdeuJfEIat4dwgt2ZkUk4LZGs-2F3C2EL-2FUbQkovvo4o8sLQwZgGhObC8-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8mpWIkdl9zellYVNPkO1877XG8tD1qsIFLFfH5q9Q6mQ_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlfiBOXUFqlFiMn1F24zZWzGbZz5hAxv6GnDAkuGY2GezgyVRhTo-2BYMlk5iJ-2FJ3VaLnqOCB6hLKIFN7QItqlpsLx8Wh-2B8udl-2FRS3ULt0W2JEV7-2F5frjLyo-2BFxVxzEXKpbtGeybrVyRfAlbJNghFerUzfoX-2BJL3UJMf4xKdBb5vgLM-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiA-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97Kab-2BioRFHYSxs8Zfm6w5xlbGf0JC9K1tfqUEaq4bp5hNrtaQsBqWcYYYV-2FpfsqN16-2Fvb6JEpZQ82o-2FGnxi8pnx3AUGghUHfGS-2Fe-2B7rFCCutUmvSThPyh9w-2Febd0cBiEFabOLV-2FBSQ07rXlOq5d4akwvSLvOuVwEu-2F-2B6mwhd4v4dY9-2BSpWDd-2F74Sjy9Dl-2FX8G8-3D
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