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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.
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Nu är det sommar...
Sommaren har gjort sitt intåg. Fortfarande återstår det dock en del arbete för
många av oss innan det är dags för semester. Vi märker av att det händer
mycket i företagen vilket i de flesta fall är goda nyheter.
Det bildas många nya företag i Sverige. I maj bildades det över 900 företag
mer än i maj förra året. Vi har sett trenden hela våren med fler och fler nya
företag. Många av de nya företagen tillkommer inom tjänstesektorn. En hel
del av dessa företag berörs av de nya reglerna om utökat RUT-avdrag som vi
kommer att ta upp i detta nummer. I övrigt kan Du läsa om ett antal nya
rättsfall och andra ställningstaganden.
Framförallt hoppas vi att Du får en riktigt skön sommar, med tillfälle till
avkoppling och återhämtning. Vi behöver alla ladda batterierna ibland.
Trevlig sommar!

Elin Witt

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.
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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Utökat RUT-avdrag

RUT-avdraget kommer att utökas till att omfatta fler tjänster.
Regeringen planerar även för en lägre moms på vissa reparationer. Några av förändringarna träder ikraft den 1 augusti 2016
och andra planeras träda ikraft vid årsskiftet 2016/2017. Vi ska
här ge en samlad bild över vad som kommer att gälla.
Generellt
Förändringar som gäller RUT-avdrag innebär ett avdrag med 50 %
av arbetskostnaden men inte avdrag för materialkostnader. Det
finns en beloppsgräns på 25 000 kr per person och gäller för alla
RUT-tjänster sammanlagt. För några typer av tjänster kommer
reduceringen istället att ske genom sänkt moms. Då görs ingen
skillnad på arbets- och materialkostnader och det påverkar inte
heller några beloppsgränser.
RUT-avdraget gäller idag för enklare städtjänster, snöskottning,
barnpassning och annan omsorg, t.ex. promenader, bankbesök,
besök hos vårdcentral och andra liknande enklare ärenden.
Dessa tjänster påverkas inte av de nya reglerna.
Trädgårdstjänster
RUT-avdrag medges dessutom för häck- och gräsklippning samt
krattning och ogräsrensning. Detta kommer från den 1 augusti
att utvidgas till att även omfatta beskärning och borttagning av
träd och buskar. I detta ingår trädfällning, röjning av sly, gallring
av buskage, beskärning av buskar och borttagning av stubbar.
Vidare ingår att ta hand om de nedtagna träden och buskarna i
form av vedkapning, kompostering, hopsamling och iordningsställande för transport. Ett villkor är att arbetet utförs på en tomt
eller i en trädgård i nära anslutning till bostaden. Detta innebär
bl.a. att bortforsling från tomten inte ger rätt till RUT-avdrag.
Inte heller återplantering av nya träd eller buskar ger rätt till
RUT-avdrag även om de ersätter de borttagna. Däremot får man
inom ramen för RUT-avdraget återställa marken.
Flyttjänster
Flyttstädning ingår redan i RUT-avdraget. Nu utvidgas RUTavdraget till att även omfatta flytt av bohag mellan bostäder.
Ibland behöver det göras en mellanlagring i ett förråd, t.ex. i
avvaktan på att en renovering ska bli klar. Även flytt till och från
ett sådant förråd kan ligga till grund för RUT-avdrag. Däremot
ingår inte andra transporter av saker som inte har samband med
flytt i RUT-avdraget som t.ex. leverans och montering av nya
möbler. Det är bara arbetskostnad som ligger till grund för
RUT-avdrag men inte kostnad för fordon och transporter. De
nya reglerna gäller från 1 augusti 2016.

Nr 2-2016

drag ingår bl.a. datorer, läsplattor, TV, smarta telefoner, spelkonsoler, skrivare, skannrar, modem, nätverk och kablar samt
WIFI-utrustning. Detta innebär att även installation av fiber ingår. Här kan det uppkomma gränsdragningsfrågor gentemot
ROT-avdraget. Däremot ingår inte utrustning som övervakas
eller styrs med hjälp av IT-lösningar som t.ex. smarta vitvaror,
larm och fjärrstyrda luftvärmepumpar. I det arbete som omfattas
ingår även avinstallationer och uppdateringar samt handledning
och rådgivning, d.v.s. enklare handledning och rådgivning i
samband med övrigt arbete. Programmering, kundspecifik ombyggnad eller avancerad kundanpassning ingår inte. Reglerna
träder ikraft den 1 augusti 2016.
Reparation av vitvaror (förslag)
Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas till att gälla även
reparation och underhåll av vitvaror när arbetet utförs i bostaden. De nya reglerna föreslås gälla för arbete som utförs och
betalas efter den 31/12 2016. Vitvaror är t.ex. tvättmaskin, kyl,
frys, diskmaskin, spis, köksfläkt och mikrovågsugn. Till vitvaror räknas inte värmepump, varmvattenberedare, element och
hushållsapparater som t.ex. dammsugare, strykjärn, matberedare och kaffebryggare. Ett villkor för avdrag kommer att vara
att reparationen eller underhållet sker i bostaden men tas maskinen med till företagets verkstad kan man inte få RUT-avdrag.
Reglerna föreslås träda ikraft den 1/1 2017.
Reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och
hemtextilier m.m. (förslag)
Sänkt moms till 12 % föreslås för vissa reparationer. Dessa regler föreslås träda ikraft den 1/1 2017. Till skillnad från reglerna
om RUT-avdrag spelar det ingen roll var reparationerna sker.
Till reparationer räknas också underhåll och förbättringar i
syfte att minska behovet av framtida reparationer och ändringar
men varans karaktär får inte ändras genom reparationen. Cyklar
definieras som fordon som drivs med tramp eller vevanordning
och dit räknas även eldrivna cyklar. Andra eldrivna fordon eller
lekfordon definieras inte som cykel. För att något ska räknas
som lädervara krävs att det är fråga om bearbetad djurhud så
konstläder faller med andra ord utanför. Hemtextilier är sådant
som normalt används i ett hem, oavsett vilket material de är
tillverkade av.
Källa: Prop 2015/16:99, Vårändringsbudgeten
för 2016 och lagrådsremisser.

Reparation av IT-utrustning
Utfört arbete i form av installation, reparation, underhåll och
rådgivning avseende datorer, IT-utrustning, program och dataförbindelser kan i fortsättningen ligga till grund för RUT-avdrag
så länge arbetet utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Någon
rätt till RUT-avdrag föreligger därför inte om arbetet utförs på
distans som t.ex. genom uppkoppling eller genom besök i en
verkstad. I den utrustning som kan ligga till grund för RUT-avLR Nyhetsbrev juni 2016 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson

Sid 2

Revision
Stockholm City AB

Nyhetsbrev

ROT – ”annan” betalar

Tre personer ägde en fastighet gemensamt och de utförde ROTarbete på denna. Fakturorna ställdes ut på alla tre delägare. Av
praktiska skäl var det en av delägarna som betalade byggföretaget. Skulden som uppstod mellan delägarna reglerades senare
mellan dem. Skatteverket gav inte de två andra delägarna något
ROT-avdrag.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att samtliga
delägare fakturerats för sin andel av arbetskostnaden och kravet
för att få ROT-avdrag var därmed uppfyllt. Vidare var villkoret
att betalning ska ha skett uppfyllt. I detta fall fick alla tre
delägarna rätt till ROT-avdrag.
Observera att det är viktigt att fakturan var utställd på alla delägare från början för avdragsrätt.
Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen 2016-04-22, mål nr 5893-14

Skog – aktiv eller passiv
verksamhet

Olika skatteregler gäller om en näringsverksamhet klassas som
aktiv eller passiv näringsverksamhet. Detta gäller t.ex. möjligheten att få jobbskatteavdrag (aktiv näringsverksamhet) och
storleken på socialavgifter (egenavgift eller särskild löneskatt).
Den aktuella fastigheten omfattade totalt 7 hektar, varav 4 hektar var skogsmark. Frågan var därför om eget arbete på en så
pass liten fastighet ändå kan medföra att det blir aktiv näringsverksamhet. Ägaren hade själv planterat, röjt och gallrat skogen.
För senare gallringar och slutavverkning hade han anlitat entreprenörer med skogsmaskiner. Antalet nedlagda timmar var ca
30 per år. Av den totala arbetsinsatsen i timmar hade ägaren
gjort 80-90 % själv och lejt ut mellan 10 och 20 %. Skatterättsnämnden fann att det var fråga om aktiv näringsverksamhet
eftersom ägaren varit verksam på denna i betydande omfattning.
Källa: Skatterättsnämnden 2016-05-18, dnr 102-15/D
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Solceller på villor

Vi har tidigare tagit upp de snåriga skattereglerna för solcellsanläggningar, se nyhetsbrev 4/2015. Nu har Skatteverket klargjort
ytterligare vad som gäller när privatpersoner sätter upp en solcellsanläggning på villan, fritidshuset eller t.ex. garaget.
En solcellsanläggning på den egna villan innebär inte att man
driver näringsverksamhet även om överskottselen säljs. Inkomsterna kan däremot beskattas som inkomst av kapital, men i
praktiken blir det sällan någon beskattning eftersom det finns ett
schablonavdrag på upp till 40 000 kr för de totala inkomsterna.
Förekommer det uthyrning kan svaret dock bli ett annat.
Är toppeffekten på solcellsanläggningen mindre än 255
kilowatt blir det ingen energiskatt under förutsättning att ersättningen för elen under ett kalenderår är lägre än 30 000 kr.
Säljer villaägaren överskottsel driver denne ekonomisk verksamhet och ska registrera sig för och betala moms på försäljningen. Enligt Skatteverket har man inte rätt till avdrag för
någon ingående moms om man bara säljer överskottsel.
Källa: Skatteverkets ställningstagande: Solcellsanläggning
på villafastighet 2016-05-02 dnr 13199075-16/111

Moms på kurser och
konferenser m.m.

Skatteverket har ändrat sin uppfattning kring hur man ska hantera moms på kurser, konferenser och mässor när deltagaren
kommer från företag från ett annat land eller arrangemanget
äger rum utomlands. De nya reglerna innebär att man måste
göra skillnad beroende på vem som är köpare och vilka möjligheter det finns att identifiera köparen.
Vid mässor, konserter samt idrotts- och kulturarrangemang kan
arrangören normalt inte avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller inte. Då ska svensk moms tas ut om arrangemanget äger rum i Sverige oavsett om köparen är från Sverige
eller utlandet. Detta gäller även om det går att identifiera vissa
köpare genom att de förbeställt biljetter.
Moms ska därför normalt tas ut på en mässbesökares entrébiljett, oavsett om denne är privatperson eller företag och oavsett
om det är ett svenskt eller utländskt företag. Gäller det däremot
en mässutställare blir svaret ett annat, då är köparen känd och
huvudregeln gäller. Huvudregeln innebär att svensk moms ska
tas ut för svenska beskattningsbara personer och ingen moms
ska tas ut om det är en utländsk beskattningsbar person.
Gäller det arrangemang där deltagarnas identitet är känd, t.ex.
genom föranmälan eller fakturering gäller delvis andra regler.
Om köparen är en privatperson gäller samma regler som tidigare,
d.v.s. svensk moms tas ut om arrangemanget äger rum i
Sverige. Är det däremot fråga om företag måste man ta hänsyn
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till var köparen är skattskyldig. Svensk moms ska inte tas ut om
det är utländsk beskattningsbar person som deltar. Detta innebär
att ett företag som t.ex. tillhandhåller skoterturer i fjällen till
vilka kunderna anmäler sig i förväg kan behöva tillämpa olika
momsregler för olika kunder. Är kunden ett utländskt företag
ska någon moms inte tas ut på arrangemanget eftersom tjänsten
anses omsatt utomlands. Är det däremot en privatperson, oavsett
nationalitet, eller ett svenskt företag som är kund tas svensk
moms ut.

anställning hos en revisionskund. För detta gäller en karenstid
på mellan ett till två år sedan revisorn senast medverkat i uppdraget.

Reglerna kan även beröra kurser och konferenser som anordnas
utomlands. Är det en svensk beskattningsbar person ska svensk
moms tas ut även om aktiviteten tillhandahålls utomlands.

Sommarjobb

Det bör understrykas att detta är Skatteverkets uppfattning.
Skattemyndigheten i ett annat land kan ha en annan uppfattning.
Detta kan i sin tur leda till att samma evenemang beskattas två
gånger.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-05-26,
Dnr 131 209264-15/111

Sociala avgifter för unga

Som vi tidigare har redovisat höjs arbetsgivaravgifterna för
unga. För löner som utbetalas efter den 1 juni 2016 utgår det
fulla arbetsgivaravgifter för unga.

Skatteavdrag behöver endast göras om ersättningen till en
person överstiger 18 739 kr under 2016. Är ersättningen högre
behöver den anställde begära jämkning. Utan jämkning görs
skatteavdrag enligt tabell. Det går numera att lämna kontrolluppgift när som helst under året genom att använda skatteverkets e-tjänst för kontrolluppgifter. Socialavgifter betalas när
ersättningen är 1 000 kr eller högre under ett år.

Amortering på bolån

Att det införts amorteringskrav på nya bolån har säkert inte
undgått någon av våra läsare. Vi har fått några frågor som anknyter till företag och de nya reglerna.
Amorteringskravet gäller för bolån oberoende av vem som är
låntagare. Detta innebär att reglerna gäller även när ett aktiebolag lånar pengar på en bostad för en eller två familjer, t.ex. om ett
bolag köper in en villa som ska användas som bostad till
företagsledaren.
Amorteringskravet gäller inte i näringsverksamhet. Lån till flerfamiljshus omfattas därmed inte av amorteringskravet. Lån till
fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet omfattas inte
heller av amorteringskravet. Observera dock att mangårdsbyggnaden på en lantbruksfastighet normalt taxeras som en småhusenhet.
Källa: Finansinspektionens föreskrifter 2016:16
om amortering av bolån

Nya regler om revisorer
och revision

Regler om revisorer harmoniseras i Europa. Detta leder till stora
förändringar i reglerna om revision i stora börsnoterade företag,
banker och försäkringsbolag.
För onoterade företag och mindre börsnoterade företag är det
inte så stora förändringar. Revisionsberättelsen kommer att
förändras. Vi återkommer till detta när den nya revisionsberättelsen är klar. Det införs också ett förbud för revisorn att ta

Enskilda näringsidkare bör
se över sitt sociala skydd.
Många har fortfarande sju dagars karenstid i sin sjukförsäkring vilket är den tid man får om man inte gör ett
aktivt val. Det går att förkorta till en karensdag vilket är
detsamma som gäller för delägare i aktiebolag. Merkostnaden blir maximalt ca 700 kr per år i ökade socialavgifter men för de flesta är kostnaden lägre. Det kan räcka
med någon enstaka sjukdag för att tjäna in detta. Byte
kan bara ske innan man fyllt 55.
Det kan också vara idé att se över sitt pensionsskydd. Om
inkomsten är lägre än ca 445 000 kr är det inte säkert att
det är lönsamt att spara i pensionsförsäkring även om
denna är avdragsgill. Vi hjälper gärna till att räkna på
detta.
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