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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 70 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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Ett säkert vårtecken
Regeringen har lagt fram sin vårbudget som numera sker i portioner.
Till skillnad från förra året är det intressantaste i denna proposition förslag
som regeringen tänker sig att lägga fram i höstbudgeten. Tillsammans med
regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt räknar vi med bl.a. följande
förändringar på skatteområdet:
• RUT-avdrag för reparation och underhåll av vitvaror och sänkt moms
för mindre reparationer (vi återkommer till detta förslag i nästa
nyhetsbrev).
• Ändrade regler för representation, slopat avdrag vid inkomstbeskattning
men utökat avdrag för moms.
• Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig skatt.
• Förlängning av nedsättning av förmånsvärde för vissa miljöanpassade
bilar
• Sänkt reklamskatt
• Sänkta arbetsgivaravgifter när enskilda firmor anställer sin första
medarbetare.
• Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner
inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk.
Lite längre fram vill regeringen utvidga systemet med personalliggare till
fler branscher, t.ex. bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kroppsoch skönhetsvård. Regeringen vill minska momsfusket och ge Skatteverket
större resurser. Arbetsgivare ska redovisa avdragna skatter på individnivå
månadsvis. Förra gången detta förslag var aktuellt genomfördes det inte
eftersom det ökar den administrativa bördan för företag. Nu är ett
argument för förslaget att det är en förenkling genom att företagen inte
längre behöver lämna kontrolluppgifter! Vi återkommer med en närmare
redovisning av förslagen till hösten. Det är först då vi vet om och hur de
kommer att läggas fram.
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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Nya regler om ekonomiska föreningar

Reglerna om ekonomiska föreningar moderniseras och förändras. Många, men inte alla, ändringar gäller också bostadsrättsoch sambruksföreningar. Vi redogör här för de viktigaste nyheterna.
Organisation
Ekonomiska föreningar får driva verksamhet genom dotterföretag. Det kommer inte längre att krävas att dotterbolaget är
helägt av föreningen och det ställs inte heller upp något krav
på att övriga delägare är ekonomiska föreningar. Detta innebär att flera regler som begränsar en förenings möjligheter att
samverka med andra företag tas bort. De nya reglerna gäller
inte bostadsrätts- eller sambruksföreningar.
Medlemmar
Det öppnas en möjlighet för föreningar att ta in medlemmar
som enbart deltar genom att betala en medlemsinsats, så kal�lade investerande medlemmar. De har samma rättigheter som
övriga medlemmar, t.ex. rätt till vinstutdelning och rösträtt.
Röstinflytandet begränsas dock så att de aldrig kan förfoga
över mer än 1/3-del av det sammanlagda antalet röster i en
omröstning. Bostadsrätts- och sambruksföreningar får inte ha
investerande medlemmar.
Föreningsstämma
En medlem har alltid rätt att vara med på och yttra sig på en
föreningsstämma med några få undantag. Föreningsmedlem
får också anlita valfritt ombud på stämman om inte annat
framgår av stadgarna. Reglerna om ombud ändras dock inte i
bostadsrättsföreningar. Stämman ska hållas på den ort där
styrelsen har sitt säte. Det går dock att skriva in i stadgarna att
den får hållas på annan ort i Sverige.
Även reglerna om kallelse förändras. Kallelse ska ske tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämma men
i stadgarna får tiden för kallelse förkortas till två veckor före
stämman. För extra stämma måste kallelse ske mellan sex och
två veckor före stämman men ska stadgeändring m.m. behandlas måste kallelse ske senast fyra veckor före stämman.
Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara tillgängliga
för medlemmarna minst två veckor före stämman. Föreningen får ta in regler i stadgarna som innebär att kallelse och annan information till medlemmarna får skickas med e-post
m.m. Det blir inte tillåtet att bara publicera informationen på
en hemsida. Medlem har dock rätt att avstå från e-post m.m.
och ska i så fall få informationen skriftligt.
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Föreningens ledning
Möjligheten att utse styrelseledamöter som inte är medlemmar utökas. Tidigare var detta enbart möjligt i vissa fall men
nu avskaffas den begränsningen. Styrelsen ska utses av föreningsstämman om inte annat framgår av stadgarna. Styrelsen eller en enskild ledamot får inte själva utse styrelseledamöter.
Krav införs på att styrelsen måste följa den ekonomiska utvecklingen i föreningen vilket innebär att det måste finnas ett
ekonomiskt rapporteringssystem. Om styrelsen delegerar
vissa uppgifter till enskilda styrelseledamöter måste styrelsen
kontrollera att delegationen kan upprätthållas.
Skyldigheten för vissa större ekonomiska föreningar att ha en
verkställande direktör har avskaffats. Styrelsen har rätt att
utse en verkställande direktör.
En jävsregel införs som innebär att styrelseledamot eller VD
inte får handlägga avtal mellan föreningen och ledamoten eller en juridisk person som denne får företräda. Sedan tidigare
finns motsvarande regel som förhindrar att styrelseledamot
eller VD får handlägga fråga som rör ledamoten själv.
Resultatdisposition
Nya regler införs för att skydda föreningens eget kapital genom regler om överföring till medlemmar och andra (värdeöverföring) som medför att föreningens förmögenhet minskar
utan att det finns rent affärsmässiga skäl för transaktionen.
Återbetalning av medlemsinsatser och förlagsinsatser är dock
inte värdeöverföring. Reglerna anpassar till aktiebolagslagen
och innebär bl.a. att vinstutdelning m.m. inte får ske om det
inte efter överföringen finns full täckning för föreningens
bundna eget kapital och att transaktionen framstår som försvarlig (försiktighetsregeln). Nytt är vidare att styrelsen ska
lämna en skriftlig motivering där styrelsen förklarar att överföringen är försvarlig med hänsyn till försiktighetsregeln.
Har en överföring skett i strid med dessa regler kan mottaga-

En ekonomisk förening får också tillåta poströstning. Detta
gäller dock inte i bostadsrättsföreningar.
Det blir lättare att ändra stadgarna. Det krävs inte längre
beslut på två stämmor om inte annat framgår av stadgarna. De
ändrade reglerna gäller inte bostadsrättsföreningar.
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ren och styrelsen m.fl. bli skyldiga att betala tillbaka. De förändrade reglerna gäller inte bostadsrättsföreningar.
Skyldigheten att sätta av en viss del av årets nettovinst till reservfonden har tagits bort. Reservfonden finns kvar och möjlighet finns att göra en frivillig avsättning.
Skattefrågor
Utdelning som en ekonomisk förening lämnar till investerande medlemmar får dras av vid inkomstbeskattningen av föreningen. Det gäller dock inte för skattefri utdelning på näringsbetingade andelar.
Ikraftträdande
De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2016.
Om en förenings stadgar strider mot de nya reglerna måste det
hållas en stämma senast den 30 juni 2018 för att ändra stadgarna. I en del fall finns det möjlighet att anpassa eller göra
undantag från de nya reglerna i föreningens stadgar. Därför är
det viktigt även av detta skäl att fundera igenom om stadgarna
behöver ändras.

Personalliggare i
byggverksamhet
Vid årsskiftet infördes nya regler om personalliggare i byggverksamhet. Vi redogjorde för de nya reglerna i Nyhetsbrev
3/2015. Skatteverket har nu utvecklat sin syn ytterligare om
det är en eller flera arbetsplatser. Det handlar om en samlad
bedömning av platser, tid och samband mellan olika arbeten
som ska bedömas för att i det enskilda fallet komma fram till
att det är en eller flera byggarbetsplatser. Skatteverket anser
dessutom att man ska ta hänsyn till möjligheten att överblicka
arbetsplatsen och genomföra effektiva kontroller.
Utförs arbete på olika geografiska platser är utgångspunkten
enligt Skatteverket att de inte kan hänföras till samma byggarbetsplats. Skatteverket måste vid ett oanmält kontrollbesök
kunna överblicka om byggverksamhet faktiskt pågår. Nya
byggarbetsplatser uppstår dock inte bara för att arbetsplatsen
utvidgas eller förskjuts geografiskt i takt med att projektet
fortskrider, t ex vid ett vägbygge.
Flera olika byggarbetsplatser kan förekomma inom samma
geografiska område. Så kan vara fallet när flera byggprojekt
pågår samtidigt inom ett område för olika byggherrar och gäller även om det är samma entreprenör som utför arbete åt olika byggherrar. Det kan också vara fråga om byggarbeten som
saknar funktionellt samband. Bedömningen kan då bli olika
beroende på om det är nybyggnation eller reparation/under-

håll. Vid t.ex. en nybyggnation av en byggnad kan asfaltering
av en gångväg ha ett funktionellt samband och därmed vara
en byggarbetsplats. Består uppdraget av underhåll i form av
reparation av ett tak kommer ett tilläggsuppdrag att asfaltera
om en gångväg att bli två byggarbetsplatser eftersom det inte
finns något funktionellt samband mellan uppdragen.
Ibland sluts ramavtal där ett byggföretag åtar sig att utföra en
typ av tjänst på flera olika byggnader som saknar geografiskt
samband, t.ex. byte av fönster eller olika typer av underhållsarbeten. Skatteverkets bedömning är att ramavtal i sig inte ger
upphov till en byggarbetsplats. Är det fråga om olika projekt
uppkommer normalt olika byggarbetsplatser. En annan sak är
att byggkostnaderna på de enskilda byggarbetsplatserna kan
ligga under beloppsgränserna och därför inte behöver anmälas.
I en större fastighet eller industri kan det mer eller mindre
kontinuerligt pågå byggarbeten. Skatteverket anser att de kan
hänföras till en byggarbetsplats men detta förutsätter att arbetet pågår eller ska pågå kontinuerligt och att de har en tillräckligt stor omfattning inom ett avgränsat område.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-03-21,
Dnr 131 102169-16/111
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Undvik fakturering a
conto vid ROT-arbete

Ett aktuellt rättsfall pekar på riskerna med a contofakturering
vid ROT-arbeten. I det aktuella fallet hade företaget skickat
två fakturor a conto utan att precisera arbets- och materialkostnader. I slutfakturan preciserades arbets- och materialkostnader samt gjordes avdrag för de tidigare a contofakturorna. Det beräknade ROT-avdraget för totala arbetskostnaden
var 70 000 kr. Kvarvarande belopp att betala blev därefter
20 000 kr. ROT-avdraget beräknades av Skatteverket på dessa
20 000 kr, dvs 10 000 kr istället för de begärda 70 000 kr.
Skälet är att arbetskostnad inte specificerats och a contofakturorna hade betalats i dess helhet.
Det finns även andra skäl för att undvika a contofakturering,
t.ex. likviditetsskäl och för att undvika problem i samband
med årsskiften eller om det uppstår tvist och beställaren vägrar betala slutfakturan helt eller delvis.
Källa: Kammarrätten i Jönköping 2016-01-29, mål nr 3104-14
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Upprepade visstidsanställningar

Lagen om anställningsskydd ändras för att motverka missbruk av visstidsanställningar. De nya reglerna innebär att en
visstidsanställning automatiskt övergår i tillsvidareanställning (”fast” anställning) i fler fall. Om någon har flera visstidsanställningar hos samma arbetsgivare efter varandra under sammanlagt mer än två år så övergår denna i en
tillsvidareanställning. En anställning har följt på en annan om
den börjar inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Sedan tidigare gäller att om en anställd har
haft flera visstidsanställningar under en femårsperiod som
sammanlagt har pågått under mer än två år så övergår de till
en tillsvidareanställning. Kraven på arbetsgivarens information till de som är visstidsanställda utvidgas. På begäran ska
information lämnas om alla visstidsanställningar, bl.a. ska
anställningsform, tillträdesdag och slutdag anges för varje sådan anställning.
Källa: Prop 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Vilka bankmedel får
ingå i underlag för räntefördelning?

I en enskild firma finns möjlighet att beskatta en del av överskottet av verksamheten som inkomst av kapital genom positiv räntefördelning. Underlaget för räntefördelning är näringsverksamhetens tillgångar minskat med dess skulder,
beräknade på ett visst sätt. Nu har frågan prövats vilka bankmedel som får ingå i underlaget. Bakgrunden var att en enskild näringsidkare lät en del av vinsterna stå kvar på företagskontot. När frågan prövades fanns det 1,5 miljoner på
företagskontot vilket var mer än vad som krävdes i näringsverksamheten.
Skatterättsnämnden fann att tillgångar som anses höra till
verksamheten ska ingå i underlaget för räntefördelning. Frågan blev därför om banktillgodohavandet enligt god redovisningssed skulle bokföras i näringsverksamheten. Enligt de
redovisningsregler som företaget tillämpade måste det vara
medel som genererats i verksamheten eller som företagaren
satt in och som företagaren avser att använda i verksamheten.
Detta innebär att endast de bankmedel som behövs i näringsverksamheten får ingå i underlaget för räntefördelning. Hur
mycket detta är får bedömas från fall till fall.
Källa: Skatterättsnämnden beslut 2016-01-07, dnr 118-14/D

Hög ränta på skattekontot – ett tag till
Den som har pengar på skattekontot får idag en inkomstränta som motsvarar 0,72 % för juridiska personer
och 0,8 % för fysiker. Hänsyn har då tagits till att räntan
på skattekontot är skattefri. Denna möjlighet gäller året
ut, efter årsskiftet kommer räntan på skattekontot att bli
0 % om regeringen får sin vilja igenom.
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