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 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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Vart tog förenklingen vägen?
Under ett antal år har en ledstjärna varit enklare regler för mindre företag
och visst har mycket blivit enklare. Det kommer fler förenklingar, inte minst
när det gäller redovisning. Till detta ska vi återkomma i ett kommande
nyhetsbrev närmare boksluten för 2016.
På skatteområdet får man leta för att hitta förenklingarna. De har ingen
framträdande plats i budgetpropositionen. Visst blir det lite enklare att
hantera moms vid representation. Frågan är om det verkligen uppväger den
skattehöjning som avskaffad avdragsrätt innebär. Däremot finns det förslag
som definitivt gör det svårare att vara företagare. Hit hör regeringens förslag
att införa en ny arbetsgivardeklaration där löner och ersättningar varje
månad ska redovisas på individnivå. Du kan läsa mer om dessa förslag
längre fram.
Vissa frågor återkommer i nyhetsbreven. Hit hör t.ex. ROT-avdrag,
solcellsanläggningar och dricks. Det beror på att reglerna är svåra att
tillämpa och nya ställningstaganden från Skatteverket som inte gör det
enklare att hantera praktiskt.
Vi vill också ha enkla regler. Men våra möjligheter att påverka reglerna är
begränsade. Däremot kan vi hjälpa till att förenkla för dig och ditt företag
genom effektiva system och tjänster. Frigör tid som kan användas till
verksamheten och skapa intäkter. Vi har många spännande nyheter på gång!
Vänliga hälsningar
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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Skatteförslag i budgetpropositionen

Regeringens budget innehåller relativt få förslag som berör
beskattning av företag och dess ägare. Några förändringar finns
dock.
Sänkt skatt vid reparationer
Regeringen går vidare med förslaget om ROT-avdrag vid reparation av vitvaror och sänkt moms till 12 % vid reparation av
cyklar, skor, lädervaror kläder och hemtextilier. De nya reglerna
kommer att gälla från den 1 januari 2017. Vi redogjorde för de
nya reglerna i nyhetsbrev 2.2016.
Avdrag vid representation
Avdragsrätten för representation som avser lunch, middag, supé
eller annan förtäring slopas vid årsskiftet. Avdrag finns kvar för
förfriskningar och enklare förtäring som inte är en måltid, typ
kaffebröd och smörgåsar. För denna typ av förtäring gäller en
avdragsgräns på 60 kr exkl. moms. Samtidigt införs en enhetlig
avdragsrätt för moms. Vidare finns avdragsrätten för evenemang typ teaterbiljetter kvar. De nya reglerna innebär en avdragsrätt på underlag för moms upp till 300 kr. Den sammantagna effekten av förslagen är ökad skatt för företagen.
Sänkta arbetsgivaravgifter vid vissa nyanställningar
Regeringen föreslår att en enskild näringsidkare som anställer
sin första anställda ska få nedsatt arbetsgivaravgift. Förslaget
innebär att endast ålderspensionsavgift ska betalas och denna
uppgår till 10,21 %. Ett villkor för att får nedsättningen är alltså
att verksamheten drivs som enskild firma utan anställda.
Anställning i t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag ger inte rätt
till nedsättning. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter kan ske
under de första 12 månaderna av anställningen. Det krävs att
arbetet pågår under minst tre månader och omfattar minst 20
timmars arbete i månaden. Den nedsättningsgrundande lönen
får uppgå till högst 25 000 kr per månad.
Omsättningsgräns för mervärdesskatt
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vidnivå. Detta ökar kraven på företagens uppgiftslämnande och
ger Skatteverket nya kontrollmöjligheter. Vi återkommer när det
finns ett fullständigt förslag.
Källa: Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017

ROT-avdrag
– reparation av värmepump
Arbetskostnaden vid reparation av värmepump, värmepanna,
vattenpump och liknande ger rätt till ROT-avdrag framgår av en
dom. Service ger däremot inte rätt till rotavdrag. Till service
räknas också översyn och kontroll av anläggningen.
Källa: Kammarrätten i Jönköping 2016-08-11, mål nr 1454-16 och
Skatteverkets ställningstagande 2016-09-05 Dnr 131 387492-16/111

Nya regler om redovisning av pågående arbete

Många hantverkare, städföretag, konsulter, advokater m.fl.
debiterar efter nedlagd tid. Om ett arbete löper över ett bokslut
måste man hantera nedlagd tid och eventuellt material i bokslutet eftersom arbete kan utföras både före och efter bokslutsdagen. Det är detta som kallas för pågående arbete på löpande
räkning. Tidigare har det funnits två olika metoder att redovisa
pågående arbete på löpande räkning i bokslutet. Numera gäller
att räkenskapsårets intäkt ska redovisas i takt med att arbete
utförs och material levereras och förbrukas. I vilken takt arbetet
faktureras saknar därför betydelse för intäktsredovisningen.
Detta medför att ett antal företag måste skaffa sig system för att
hålla ordning på när arbetet utförs i redovisningen.
I deklarationen får man även i fortsättningen beräkna årets skatt
på faktureringen, ändringen påverkar därför bara redovisningen.
Källa: Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:1 och 2016:2

Om omsättningen understiger 30 000 kr under två år i rad får
den skattskyldige befrias från moms. Förslaget får bl.a. betydelse för privatpersoner som säljer el från solcellsanläggningar.
Vid befrielse ska någon moms inte anges på fakturan.
Förmånsvärde på miljöbilar
Förmånsvärdet på tjänstebilar som drivs med el, gas eller andra
drivmedel än bensin, diesel och etanol har nedsatt förmånsvärde
till 60 % av förmånsvärdet av närmast jämförbara konventionella bil. Detta tidsbegränsade undantag förlängs nu till den
31/12 2020. Det finns ett tak för hur mycket förmånsvärdet kan
sänkas. Detta tak sänks till en reducering av förmånsvärdet från
nuvarande 16 000 kr till 10 000 kr per år.
Ny arbetsgivardeklaration
Regeringen vill från 2018 stegvis införa arbetsgivardeklarationer där löner och ersättningar ska redovisas månadsvis på indiLR Nyhetsbrev oktober 2016 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson
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Värdepappershandel i
aktiebolag
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då avskrivningsregler som gäller för den typen av byggnader.
Solcellsanläggningen kan bli inventarie om den producerar el
till en näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden, t.ex. ett
snickeri.

En del aktiebolag handlar med värdepapper. Fråga uppkommer
då hur mycket handel som krävs för att den ska vara värdepappersrörelse, d.v.s. behandlas skattemässigt som lager. Är
kriterierna för värdepappershandel inte uppfyllda anses aktieinnehaven vara kapitalplacering. Betydelsen av detta är att förluster på aktieaffärer bara får kvittas mot framtida vinster på
andra aktieaffärer (aktiefållan).

Energiskatt

Följande kriterier bör vara uppfyllt för att aktiehandel ska ses
som värdepappersrörelse under ett år:

För mindre anläggningar gäller olika regler beroende på om el
överförs till det koncessionspliktiga elnätet eller inte. Den el som
produceras i solcellsanläggningen och som inte överförs till
elnätet blir det ingen energiskatt på. Överförs däremot el till ett
koncessionspliktigt nät utgår det energiskatt på den el som överförs till elnätet. Överlåts elen till en elleverantör är det denne och
inte producenten som ska betala energiskatt. Detta innebär att
om en producent vid en mindre anläggning producerar el helt
eller delvis för egen förbrukning och säljer överskottsel till ett
elhandelsbolag ska inte producenten utav el betala energiskatt.

• Omsättningen i aktiehandeln uppgår till minst 7 miljoner kr
• Omsättningshastigheten uppgår till 3 eller mer
• Antalet transaktioner är minst 50
Det förutsätts också att värdepappershandeln pågår under en tid.
Sker handel med fondandelar eller obligationer är utgångspunkten att det är fråga om kapitalförvaltning.
Skatteverkets ställningstagande innebär att aktieförvaltning kan
byta karaktär från värdepappershandel till kapitalplacering. De
aktier som ingick i lagret vid övergången anses även i fortsättningen vara lageraktier. Nyförvärv därefter anses dock vara
kapitaltillgångar och beskattas därför i aktiefållan.
Om aktieförvaltningen går från kapitalförvaltning till värdepappershandel anses de gamla aktierna ingå i lagret av värdepapper. Om det ingår aktier som är näringsbetingade medför
övergången till lageraktier att utdelningar och kapitalvinster blir
skattepliktiga. Undantaget från skatteplikt för näringsbetingade
aktier gäller nämligen inte lageraktier.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-07-04
Dnr 131 137580-16/111

Solceller i lantbruk

I det här numret tar vi upp solcellsanläggningar i lantbruk med
anledning av Skatteverkets senaste ställningstagande i frågan.
Motsvarande bör gälla andra näringsfastigheter i kombination
med villor och andra privatbostäder.
Inkomstskatt
Beskattningen styrs av var solcellsanläggningen är placerad. Är
den placerad på en ekonomibyggnad eller annan byggnad i
näringsverksamheten ska försäljning av el beskattas som
inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller uttag av el
som förbrukas i privatbostaden.
Avdrag får göras för reparation och underhåll samt värdeminskning. Hur stort avdraget är för värdeminskning beror i sin tur på
var solcellsanläggningen är placerad och till vad strömmen förbrukas. Är anläggningen placerad på t.ex. en ekonomibyggnad
och betjänar denna genom att producera el som ska användas i
byggnaden anses den som utgångspunkt vara byggnad och följer

Beskrivningen nedan tar sikte på mindre solcellsanläggningar
med en installerad toppeffekt på mindre än 255 kilowatt. Är anläggningen större är den alltid skattepliktig för energiskatt. Detsamma gäller om en producent har flera mindre anläggningar
som sammanlagt överstiger gränsen 255 kilowatt.

Moms
Den som installerar en solcellsanläggning och som levererar
antingen överskottsel eller all el ut på nätet ska registrera sig för
och betala moms. Det kommer att införas en undre omsättningsgräns för hela näringsverksamheten (se ovan under budgetpropositionen).
Det kan finnas avdragsrätt för ingående moms på solcellsanläggningen samt på reparationer och underhåll. Hur stor
denna avdragsrätt är beror på hur elen ska användas. Däremot
har det ingen betydelse på vilken typ av byggnad anläggningen
är placerad. Fyra typfall kan tänkas:
• All el levereras in i elnätet mot ersättning. Full avdragsrätt
råder för ingående moms
• All el ska användas i en ekonomibyggnad eller i en näringsverksamhet. Normalt råder även här full avdragsrätt för ingående moms. Avdragsrätten kan dock vara begränsad om elen
förbrukas i en verksamhet som inte är momspliktig, t.ex. ett
hus som hyrs ut som bostad.
• Elen ska användas både i en näringsverksamhet och i
mangårdsbyggnaden (privatbostaden). Här gäller delvis
avdragsrätt för ingående moms.
• Elen ska helt användas i mangårdsbyggnaden. Ingen
avdragsrätt gäller för ingående moms eftersom det finns ett
förbud mot avdragsrätt för stadigvarande bostad.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-07-01
Dnr 131 304709-16/111
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Dricks för arbetsgivare

Vi har tidigare gått igenom reglerna om dricks (se nyhetsbrev
4.2015). Det har inte skett någon förändring av dessa regler men
vid betalning av dricks med kontokort finns det en hel del för
arbetsgivaren att tänka på. Här ska vi ta upp några sådana mer
praktiska frågor och försöka reda ut vad som gäller när personalen fördelar dricksen mellan sig. Detta är en förutsättning för att
dricksen inte ska vara en skattepliktig inkomst i företaget. En
betalning via kontokort eller t.ex. smartphone innebär att dricksen registreras i företagets kassaregister och att det måste finnas
ett underlag för uttag av dricks ur kassan.
Om företaget tillåter att de anställda reglerar dricksen direkt
ur kassan kan detta ske antingen genom att dricks registreras i
kassaregistret utan att det påverkar försäljningen, t.ex. som en
funktion att registrera dricks eller momsfri artikel, eller som en
minskning av växelkassan. Skatteverket anser att fördelning av
dricks på individnivå ska framgå. I detta fall blir det personalens
ansvar att tillhandahålla arbetsgivaren detta underlag. Registreras inte dricksen i kassan kan det ändå ske ett uttag av kontanter
ur kassan vilket måste bokföras som ett uttag. Även i detta fall
anser Skatteverket att det ska framgå på individnivå vilka personer som tagit emot dricks och med vilka belopp.
Tillåter företaget inte att de anställda reglerar dricks direkt ur
kassa gäller samma principer. Skillnaden blir att skulden till de
anställda på dricks nu måste bokföras på ett skuldkonto som
regleras t.ex. i samband med löneutbetalningar. Arbetsgivaren
måste se till att det finns ett underlag för fördelning av dricks på
anställda.
Kassaregister kan ha en särskild knapp för registrering av dricks
och det går även att ha funktioner som gör att dricks kan
registreras på servitörsnivå. Det finns inget krav på att kassaregister måste ha dessa funktioner och inte heller något krav på
att använda dem om de skulle finnas på kassaregistret.
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Komplettera fakturan och
få avdrag för momsen

Om fakturan inte uppfyller momslagens krav kan avdrag för
moms vägras. Fakturan kan då kompletteras i efterhand. Då ska
avdrag för moms medges i den ursprungliga perioden.
Källa: EU-domstolen
Domar 2016-09-15
Mål C-516/14 Barlis 06 och C-518/14 Senatex GmbH

Snart kommer regeringens utredare att föreslå förändringar i reglerna om utdelning från fåmansaktiebolag
till delägare (3:12-regler). Du kommer att kunna läsa
om förslaget på vår hemsida när det blivit offentligt
någon gång i november. Det vi vet är att reglerna kommer att bli sämre för företagare än vad de är idag. Har
man stort utrymme för lågbeskattad utdelning och det
finns vinstmedel i bolaget att disponera kan man fundera på att göra utdelning redan i höst på t.ex. en extra
bolagsstämma. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom och se vilken lösning som passar bäst
för Dig.
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