Revision
Stockholm City AB

Vi bryr oss om
både företaget
och företagaren!
Vi på Revision Stockholm City 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 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 60 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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Sommaren kommer
Tittar man i kalendern är det sommar, tittar man ut kan man tro något annat.
För oss som arbetar inomhus och har mycket att göra behöver det inte bara
vara till nackdel. För många av våra kunder är det dock tvärtom. Många
klädbutiker och växtodlare har t.ex. drabbats hårt av att det varit kallt och
inte någon riktig vår. För allas skull får vi hoppas att det snart vänder och vi
går en skön sommar till mötes.
Vi har nu gått in i en tid av skattehöjningar vilket märks inte minst i
vårbudgeten som i dagarna klubbats av riksdagen. Mer kommer i höst. Vi
återkommer till dessa förslag. Vi ser att kraven på företagen och företagarna
ökar, inte minst på dokumentation, för att få avdrag för sådant som borde
vara självklart. I det här numret tar vi som ett exempel upp Skatteverkets
ökade beviskrav för att företagare ska få momsavdrag för sina egna
utbildningskostnader. Men reglerna är lika för alla och det går att få rätt.
Detta visar inte minst flera rättsfall där den skattskyldige fått rätt. Ibland
lönar det sig att överklaga. Fast viktigast är att se till att ha ordning och reda
på alla papper från början. Detta är också ett skydd för Dig som företagare
så att inte någon i efterhand kan komma att ifrågasätta vad Du gjort. Vi
gillar siffror och papper, vi hjälper Dig gärna!
Vi närmar oss nu semester och ledigheter. Vi hoppas att Du, Dina medarbetare
och nära och kära får en riktigt skön och avkopplande sommar.

Med vänlig hälsning!
Elin Witt

Varmt välkommen till oss
Du är välkommen att höra av dig till oss
med frågor och funderingar som rör
kvalificerad revision, redovisning, skatter, bolagsfrågor m.m. Vi finns på plats
för att hjälpa dig.
Kontakta oss
Elin Witt
073 600 21 23
elin.witt@revisioncity.se
Besök: Kungsgatan 59, 111 22 Stockholm
Post: Box 815, 101 36 Stockholm
www.revisioncity.se
info@revisioncity.se
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Socialavgifter för unga

Nu är det dags för ännu en förändring av reglerna om nedsättning av socialavgifter för unga. Från den 1 augusti 2015 höjs
social- och egenavgifter för unga. Regeringen vill ta bort
nedsättningen vilket kommer att ske i två steg. För löner som
betalas till personer födda 1990 eller senare blir de nya socialavgifterna 25,46 % för löner som betalas ut efter den 31/7 2015.
Nedsättningen avskaffas helt från den 1/7 2016.

Vårpropositionen

Under sommaren träder en rad förändringar ikraft till följd av
vårbudgeten. Vi har tidigare redogjort för förslagen och här
kommer en sammanfattning.
ROT och RUT-avdrag
Som vi tidigare berättat kommer det att bli flera olika
inskränkningar i ROT och RUT-avdragen framöver. Från den
1 augusti 2015 gäller att läxläsning inte längre ska ge RUTavdrag. Övriga begränsningar, t.ex. att RUT-avdrag begränsas
till 25 000 kr samt ROT-avdrag endast medges med 30 % av
arbetssumman träder ikraft den 1/1 2016.
Höjda drivmedelsskatter
Drivmedelsskatterna höjs med 44 öre liter för bensin (55 öre
inkl. moms) och 48 öre liter för diesel (60 öre inkl. moms).
Även skatterna för etanol m.m. påverkas genom att den nu
gällande skattebefrielsen minskar med 1,03 kr (1,18 kr inkl.
moms). Någon höjning av skatten på fordonsgas har inte
aviserats. För kommande år kommer drivmedelsskatten att
räknas upp med KPI plus 2 %. Reglerna om etanol föreslås
träda ikraft den 1/12 2015 och reglerna om bensin och diesel
den 1/1 2016.
Jord- och skogsbruk kommer att kompenseras för skattehöjningarna i år genom att befrielsen från koldioxidskatt ökas
med 0,48 kr/liter.
Punktskatter
Skatten på naturgrus höjs med 2 kr till 15 kr per ton och skatt
på bekämpningsmedel med 4 kr per kilo från den 1/8 2015.
Moms
Möjligheten till gruppregistrering för moms blir kvar.
Reglerna gör det möjligt för flera företag i en koncern att
registrera sig för moms gemensamt vilket innebär att man inte
behöver redovisa moms på transaktioner mellan de ingående
företagen. Reglerna används framförallt av företag i den
finansiella sektorn.
Källa: Proposition 2014/15:100

1/5 – 31/7 2015

1/8 2015 till 30/6 2016

Ung född 1989

31,42 %

31,42 %

Född 1990-1991

15,49 %

25,46 %

Född 1992 eller senare

10,21 %

25,46 %
Källa: Proposition 2014/15:99

Skatteavdrag för skolungdomar och studenter
Skatteavdrag och sociala avgifter ska inte betalas när ersättningen till en och samma person understiger 1 000 kr om året.
Överstiger ersättningen 1 000 kr men understiger 18 824 kr
för hela året behöver något skatteavdrag inte göras. Är ersättningen högre behöver den anställde begära jämkning för att
avdrag inte ska göras enligt tabell. Arbetsgivaravgifter ska
betalas och om den anställde är mellan 16 och 25 år är arbetsgivar-avgifterna lägre enligt tabellen ovan.

Avdragsrätt för
personalkonferenser
Huvudregeln är att representation som riktar sig till personalen endast är avdragsgill inom de beloppsramar som gäller
för representation, d.v.s. normalt 90 kr + moms. Är det
däremot fråga om utbildning eller konferenser råder full avdragsrätt för måltider i samband med dessa. Gränsdragningen
mellan personalrepresentation och konferenser har nyligen
prövats i ett intressant rättsfall.
Förutsättningarna var följande. Ett bolag hade haft en företagsintern dagskonferens på ett hotell som avslutades med ett
julbord. Konferensen pågick fram till 16.15 och från 17.15
vidtog olika sociala aktiviteter inkl. guidning, tävling och julbord. Kammarrätten ansåg att nöjesinslagen inte dominerade
och att det är helt rimligt att en konferens innehåller måltider
och ett visst mått av trivselaktiviteter. Företaget fick därför
avdrag för alla kostnader för konferensen inkl. julbordet utan
beloppsbegränsningar.
Källa: Kammarrätten i Stockholm, 2015-04-28,
mål nr 6896-6898-13
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lägenhet. Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit fram
till att förmedlingsprovision vid försäljning av bostadsrätter
är en momspliktig tjänst. Detta beror på att det är nyttjanderätten till en viss lägenhet och inte andelen i föreningen som
är det viktigaste momentet i transaktionen. Detta har även
betydelse för fastighetsmäklarnas avdragsrätt för ingående
moms.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-02, mål nr 4004-14

Moms – avdragsrätt för
utbildningskostnader
Förmån av fri båt
Ett bolag som drev varvsverksamhet har skaffat en båt som
kan användas som fritidsbåt. Domstolarna fann att båten huvudsakligen utnyttjades privat varför företagsledaren skulle
beskattas för förmån av fri båt och bolaget betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Den intressanta frågan var dock hur
denna förmån skulle beräknas. Skatteverket ansåg att förmånen skulle beräknas som hyresvärdet för en motsvarande båt
som hyrs ett helt år alternativt en beräknad årskostnad för att
hålla sig med en liknande båt. Detta stämmer med Skatteverkets ställningstagande kring olika förmåner. Kammarrätten
gjorde dock en annan bedömning och ansåg att förmånen var
begränsad till maj-oktober. Årskostnaden proportionerades
därför och den skattepliktiga förmånen beräknades till 6/12
av årskostnaden. Skatteverket kommer inte att ändra sitt ställningstagande med anledning av domen utan har tvärtom gått
ut och förtydligat sitt ställningstagande att det är årskostnaden som ska ligga till grund för beräkning av förmånen.
Källor: Kammarrätten i Göteborg 2015-04-21, mål nr 410-412/14,
Skatteverkets ställningstagande 2015-06-01

Moms – förmedling
av bostadsrätter
När en fastighetsmäklare förmedlar en fastighet är förmedlingsprovisionen en momspliktig tjänst. Annorlunda är det
vid förmedling av aktier och andra andelar. Arvodet för detta
är momsfritt. Detta gäller även när en fastighetsmäklare säljer
aktierna i ett bolag som innehåller en fastighet (paketering av
fastigheter). Hittills har det varit osäkert vad som gäller vid
förmedling av bostadsrätter. Detta beror på att en sådan
förmedling består av två olika moment, dels köp av andelen i
den ekonomiska föreningen, dels nyttjanderätten till en viss

Skatteverket har gjort ett ställningstagande kring företags
avdragsrätt för ingående moms vid utbildning av anställda.
Bakgrunden är att det kan vara svårt att skilja på den privata
nyttan och nyttan för företaget som köper utbildningen.
Skatteverket anser att avdragsrätt finns för en utbildning om
det framstår som klart att det primära syftet med utbildningen
är att uppfylla företagets behov och inte ett privat behov hos
den som genomgår utbildningen. Den personliga fördel som
den enskilde får ska enbart framstå som en bieffekt av att företaget uppfyller sitt behov. Utbildningen måste ha en tydlig
anknytning till företagets verksamhet för att avdragsrätt ska
föreligga. Det behöver dock inte enbart vara den verksamhet
som bedrivs idag, avdragsrätt kan föreligga även för ändrad
eller nystartad verksamhet.
Företaget som gör avdraget måste kunna visa att utbildningen
är nödvändig för företaget. Detta ställer krav på företagets
dokumentation redan vid inköpstillfället, eftersom det är då
som avdragsrätten prövas. Särskilt höga krav ställs på
bevisningen när utbildningen gäller ägare eller företagsledare
i fåmansföretag eftersom det då saknas ett tvåpartsförhållande. Exempel på faktorer som då är viktiga är att företaget har
intäkter i verksamheten. Vid ändrad verksamhet kan det
också vara viktigt att först ha ändrat verksamheten innan
utbildningen genomförs.
Detta illustreras av ett exempel från Skatteverkets ställningstagande. En person driver taxiverksamhet i enskild firma.
Personen har utgifter för busskörkort och frågan är om avdragsrätt för moms föreligger för detta. Det torde inte vara
någon tvekan om att i ett bussbolag föreligger avdragsrätt för
bussförarutbildning. I detta fall anser emellertid Skatteverket
att personen inte har visat att busskörkortet ska användas
i verksamheten eftersom företaget inte kommit in med någon
anmälan om att ändra sin verksamhet till att även omfatta
busstransporter och inte heller disponerar någon buss.
Skatteverket anser därför att det är oklart om busskörkortet
ska användas i verksamheten eller för att som anställd
köra buss extra åt något bussbolag. Vår bedömning är
att avdragsrätt hade förelegat om en ändring av verksamheten

LR Nyhetsbrev Juni 2015 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson

Sid 3

Revision
Stockholm City AB

Nyhetsbrev

först skett och företagaren kunde visa att det fanns planer på
att utvidga taxiverksamheten med busskörningar. Viktigt är
att dokumentationen av detta finns innan kursen beställs och
betalas. Exempel på sådan dokumentation kan vara affärsplaner, registrering av verksamhet, kontakter med kunder, offerter på fordon och lokaler m.m. Vi hjälper gärna till med sådan
dokumentation.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2015-06-10,
dnr 131 326433-15/111

Moms – ingen moms
på porto
De svenska reglerna om moms på porto är felaktiga och strider mot EU-rätten. EU har ett undantag från moms för posttjänster och denna regel har Sverige inte följt. Därmed finns
det inte heller någon avdragsrätt för ingående moms på porto.
Hur detta ska hanteras praktiskt återstår att se.
Källa: EU-domstolen 015-04-21, mål C 114/14

Vinstutdelning
Ett aktiebolag fattar normalt beslut om vinstutdelning på årsstämma. I dessa fall behöver bolaget inte skicka in någon kopia av bolagsstämmoprotokollet till Bolagsverket. Fattas däremot beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma krävs
att en protokollskopia skickas till Bolagsverket.
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I båda fallen krävs också att styrelsen upprättar en redogörelse där det framgår varför den föreslagna vinstutdelningen är
förenlig med utdelningsreglerna i aktiebolagslagen (särskilt
försiktighetsregeln). Denna redogörelse är ett skydd för styrelsens ledamöter som annars kan riskera personligt ansvar
vid en felaktig vinstutdelning. Vid utdelning på extra stämma
krävs även en redogörelse över händelser efter årsstämman.
Denna redogörelse ska dessutom granskas av bolagets revisor.
Är det bara en aktieägare eller alla aktieägare är överens behövs det i praktiken inte någon sådan redogörelse. Observera
dock att det alltid krävs en redogörelse att utdelningen är förenlig med utdelningsreglerna. Numera måste revisorn dessutom anmärka i revisionsberättelsen om den saknas.

Mina meddelanden
Det finns en digital tjänst där man kan få meddelanden från
myndigheter m.m. digitalt. Denna post samlas i en digital
brevlåda som Du öppnar med hjälp av Din e-legitimation. Ny
post kan Du få aviserad med e-post eller SMS. Läs mer på
www.minameddelanden.se. I en tid när bedrägerier mot företag ökar kan det vara en fördel att få digitala meddelanden om
någon t.ex. försöker kapa bolagets eller Din identitet. Tjänsten
är öppen både för företag och privatpersoner.

Sommarjobb
och kontrolluppgifter
Från 2015 går det att lämna kontrolluppgift när som helst under året.
Detta kan vara praktiskt vid t.ex. sommarjobb. Detta sker genom att
nyttja Skatteverkets nya e-tjänst för kontrolluppgifter. Uppgifterna kan
matas in, vissa kontroller sker då för att minska risken för
överföringsfel, eller via filöverföring från löne- eller bokföringsprogram. Den nya tjänsten ersätter de äldre formerna för elektroniskt
uppgiftlämnande.
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