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LAGAR / DOMAR

En ny dataskyddslag
Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling
som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom
EU.
Den nya regleringen ska vara på plats när förordningen börjar tillämpas i samtliga medlemsländer
den 25 maj 2018.
Mera på regeringens hemsida.

SKATTER

Dom från EU-domstolen får tillämpning på svenska skatteregler
I målet, som är från 26 april 2017, finns principiella och generella uttalanden om att
medlemsstaterna vid tillämpning av nationella regler, såsom skattetillägg, är skyldiga att iaktta
unionsrätten och dess allmänna rättsprinciper. Det gäller i de fall sanktionen tas ut som en följd
av att den skattskyldiga brutit mot bestämmelser som baseras på EU-rätten, (t ex
proportionalitetsprincipen).
En artikel i ämnet och länk till domen finns här på KPMGs hemsida.

Nya kemikalieskatten gäller från 1 juli
Som vi uppmärksammat tidigare så har vi fått en ny skatt på kemikalier i viss elektronik.
Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att
minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill
riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av
framtida produkter.
Om ert företag yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga
elektronikvaror innebär det att ni från den 1 juli 2017 är skyldig att betala skatt för dessa.
Deklarationsförfarandet har fått kritik för att vara krånglig och tidsödande och missar man så blir
det i första hand förseningsavgifter.
Skatteverket har samlat information om den nya skatten finns här.

Momsavdrag vid aktieförsäljning

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som
förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av
verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband
med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.
Domen från Högsta förvaltningsdomstolen finner du här.

FÖRETAGANDE

Sommartiden är högsäsong för alla som vill lura företagen
Och bedragfarna är mycket fräcka. Ett upplägg är det så kallade VD-bedrägeriet. Om man inte
har goda rutiner på ekonomiavdelningen och det är oerfaren sommarpersonal som jobbar där, då
kan det bli en dyr läxa.
En riktigt användbar artikel i ämnet finns här på dagensjuridik.se. Läs och dela med de som
berörs. Och framför allt – se över företagets rutiner så att bedragarna stoppas.
En informativ artikel i ämnet finner du här. Dagensjuridik.se

Karensdagen föreslås ändrad till ett avdrag – förslag
Karensavdraget ska, om förslaget blir lag, fungera på så sätt att ett avdrag görs som motsvarar
en femtedel av den sjuklön arbetstagaren kan få under en genomsnittslig arbetsvecka. Den som
arbetar jämt föredelar över veckan, vanlig dagtid, kommer inte att märka någon skillnad. Den som
arbetar oregelbundet med olika långa arbetspass däremot, ska på detta sätt få ett mera rättvist
karensavdrag.
Om förslaget blir lag så ska det genomföras från den 1 januari 2019.

Digitala marknader ökar konkurrensen
E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det
möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller
Konkurrensverket i en ny rapport som överlämnats till regeringen.
Hela rapporten finns att läsa här på Konkurrensverkets hemsida.

EU

Dålig koll på EUs 60-åriga historia – här är den på 1 minut
I år fyller Europeiska Unionen 60 år. Det var 1957 sex länder skrev på Romfördraget och bildade
den europeiska gemenskapen. I en video på SVT nyheter får vi en snabbkoll på de viktigaste
händelserna under de senaste 60 åren.
Lyssna och lär. Den korta videon finns här.
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Belopp och procent 2017 (2016)
Bilersättning
Traktamente
Prisbasbelopp
Inkomstbasbelopp

18,50 kr/mil
220 kr/dag
44 800 kr (44 300 kr)
61 500 kr (59 300 kr)

Nyckeltal för Sverige
Arbetslöshet april 2017

7,2 %
Inflationstakt
Referenstid: april 2017

1,9 %
BNP, volymförändring
(kalenderkorrigerad)
kvartal 1 2017 jämfört med kvartal 1 2016

2,2 %
Konjunkturen - Barometerindikatorn
maj 2017 Läs mera här

111,0
Folkmängd
mars 2017

10 023 893
Mera statistik och siffror hittar du här
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