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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.

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.

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.

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

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 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
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