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.
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.
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Ser Du stjärnan i det blå….
Den digitala omställningen pågår för fullt. Vi flyttar allt fler tjänster upp i
molnet för att kunna erbjuda våra kunder nya, säkra och effektiva verktyg
för redovisning, administration och arkivering som också uppfyller kraven i
Sverige. Det innebär också att vi kan arbeta mer papperslöst. Det senaste är
att vi nu kan hantera kvitton elektroniskt genom att fotografera dem med
mobilen. Med hjälp av avancerade programvaror kan vi tolka bilderna och
alla underlag hamnar som bilder i redovisningen. Där är de enkla att hitta
utan att man behöver leta i pärmar. Allt hamnar i ett elektroniskt arkiv
tillsammans med avtal m.m. vilket effektiviserar administration, redovisning
och revision. Gällande regler tillåter inte att man slänger originalen men det
blir ändå enklare att sortera och de behöver inte sparas lika länge.
Dessa tjänster är ett komplement och du väljer självklart om och i så fall vad
som passar bäst för just ditt företag. Vi ser det som nya möjligheter som kan
användas där de passar bäst. Den viktiga personliga kontakten vill vi slå
vakt om och utveckla. Vi berättar gärna mer.
Slutligen vill vi ta tillfället i akt och tillönska Dig, Dina medarbetare och
familjemedlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Vänliga hälsningar

Elin Witt

God Jul

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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Skatteförändringar vid
årsskiftet

Riksdagen har beslutat att anta regeringens budget. Detta innebär att följande nya regler träder ikraft vid årsskiftet. Förslagen
beskrevs i nyhetsbrev 3/2016.
• Sänkt skatt vid reparationer genom ROT-avdrag vid reparation av vitvaror och sänkt moms till 12 % vid reparation av
cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.
• Avdragsrätten för representation som avser lunch, middag,
supé eller annan förtäring slopas. Avdrag finns kvar för förfriskningar och enklare förtäring som inte är en måltid, typ
kaffebröd och smörgåsar. Samtidigt införs en enhetlig avdragsrätt för moms som innebär avdragsrätt på underlag för
moms upp till 300 kr.
• En enskild näringsidkare som anställer sin första anställda
ska få nedsatt arbetsgivaravgift. Ett villkor för att få nedsättningen är att verksamheten drivs som enskild firma utan anställda.
• Om omsättningen understiger 30 000 kr under två år i rad får
den skattskyldige befrias från moms.
• Den tidsbegränsade reduceringen av förmånsvärden på
tjänstebilar som drivs med el, gas eller andra drivmedel än
bensin, diesel och etanol förlängs till den 31/12 2020.
Källa: Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017

Nya redovisningsregler

Nya regler gäller för bokslut och årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och senare. Nyheterna gäller framförallt vilka
uppgifter som ska framgå av en årsredovisning och för mindre
företag kommer ett stort antal uppgifter som idag ska lämnas
som tilläggsupplysningar att bli frivilliga och därmed behöver
de inte längre lämnas. Detta gäller oberoende av vilket redovisningsregelverk som företaget tillämpar. Det blir också en del
förändringar i sak.
Storleksgränser
Med mindre företag avses företag som omsätter högst 80 miljoner kronor, vars summa tillgångar uppgår till högst 40 miljoner
och som har högst 50 anställda. Företaget får överskrida ett av
dessa kriterier och är ändå ett mindre företag. Dessa gränser
ändras inte nu.
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Årsredovisning
Mindre företag behöver i fortsättningen bl.a. inte lämna följande tilläggsupplysningar / noter. Större företag ska lämna dem
även i fortsättningen:
•

Uppgift om antalet män och kvinnor, könsfördelning i företagsledning samt fördelning mellan olika länder

•

Uppgift om lön och andra ersättningar

•

Antal aktier och dess kvotvärde

•

Inköp och försäljning mellan företag i samma koncern

Mindre företag som frivilligt använder regelverket för större företag (K 3) behöver inte längre lämna bl.a. följande uppgifter:
•

Betydande uppskattningar och bedömningar

•

Uppskjuten skatteskuld eller skattefordran (skatt på en viss
transaktion som kommer att betalas/återfås i framtiden)

•

Uppgift om marknadsvärde på förvaltningsfastigheter

•

Uppgifter om leasing- och hyresavtal

•

Uppgifter om köp- och försäljning mellan koncernföretag
och uppgifter om dotterbolag.

Samtidigt flyttas en del uppgifter till nya delar av årsredovisningen och det tillkommer också några nya krav.
•

Väsentliga händelser som inträffat på nya räkenskapsåret
ska beskrivas i not istället för i förvaltningsberättelsen

•

Ställda säkerheter, panter m.m. som idag redovisas i balansräkningen efter skulder ska i fortsättningen lämnas som til�läggsupplysning

•

Utdelning på extra bolagsstämma och andra värdeöverföringar ska framgå av förslaget till vinstdisposition

•

Exceptionella intäkter och kostnader ska specificeras, d.v.s.
för företaget ovanliga intäkter och kostnader som uppgår till
väsentliga belopp.

Det blir även några förändringar i redovisningsreglerna som påverkar vilka transaktioner som ska redovisas. Det blir tillåtet att
låta bli att följa en regel i lag eller redovisningsrekommendation
om inte detta påverkar redovisningen på något väsentligt sätt.
Påverkar på ett väsentligt sätt innebär att en kunnig användare
av en årsredovisning skulle fatta ett annat beslut med vetskap
om avvikelsen från redovisningsregeln.
Företag som tillämpar K 3 får aktivera utvecklingsprojekt. Företag som gör detta ska i fortsättningen göra en omföring från fritt
eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter. När det sker avskrivning eller nedskrivning på utvecklingsprojekten sker en
återföring från fonden till fritt eget kapital. Innebörden av denna regel är att medel motsvarande utvecklingsprojekten inte är
tillgängliga för utdelning.
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Det blir också en del ändringar av begrepp. Ansvarsförbindelser
kommer t.ex. i fortsättningen att heta eventualförpliktelse. En
eventualförpliktelse är en möjlig skuld eller en viss typ av säkerhet som bolaget utställt. Det införs också en del nya definitioner,
t.ex. transaktioner med närstående och indelning i bolag där företaget har ägarintressen.
Koncernfrågor
Större koncerner måste upprätta en koncernredovisning (se definition ovan). Enligt dagens regler måste man först lägga samman alla transaktioner i koncernföretagen och räkna bort de
koncerninterna för att avgöra om en koncernredovisning måste
upprättas. Nu införs ett alternativt sätt att avgöra om koncernredovisning måste upprättas eller inte. Den nya förenklade metoden innebär att man bara lägger ihop de olika koncernbolagen.
Om nettoomsättningen då är under 96 miljoner, summa tillgångar 48 miljoner och 50 anställda behöver någon koncernredovisning inte upprättas.
För att en mindre koncern ska få upprätta koncernredovisning i
framtiden krävs att moderföretaget tillämpar reglerna om större
företag (K 3). Detta ligger i linje med Bokföringsnämndens uppfattning att mindre företag med mer komplicerade förhållanden
bör välja K 3.
Påverkan på redovisningsrekommendationer
Reglerna ovan kommer naturligtvis också att påverka redovisningsrekommendationerna. Förändringarna rör framförallt de
förenklade reglerna för mindre företag (K 2). För tillverkande
företag med lager blir det tillåtet att beakta vissa indirekta kostnader. Fastighetsbolag berörs av en tydligare gränsdragning
mellan reparationer som ska kostnadsföras direkt och ombyggnader som får tas upp som tillgång i balansräkningen. En jämförelse ska göras med nybyggnadsskick. Återställning till detta är
reparation.
Med de nya reglerna ska årsredovisningar upprättas enligt K 2
eller K 3 oavsett företagsform. Lite längre fram kommer liknande regler för årsbokslut, här kommer regler för enskilda näringsidkare att ingå.
Källa: Prop 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler
och rapporteringskrav för utvinningsindustrin
samt BFNAR 2016:10 och remiss 2015-05-23
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Ny revisionsberättelse

Revisionsberättelsen får ny lydelse från årsskiftet. Förändringen
beror dels på ny lagstiftning som innehåller mer detaljerade regler, dels en ny internationell utformning av revisionsberättelsen.
I fortsättningen blir det två olika revisionsberättelser, en för
börsnoterade företag m.fl. (företag på en reglerad marknad) och
en annan för övriga företag.
Den största förändringen är att ordningen mellan de olika avsnitten i de två delarna förändras. Först kommer revisorns uttalanden och därefter grunden för dessa. Som nästa avsnitt kommer i vissa företag olika typer av upplysningar, t.ex. om det finns
osäkerhet kring förmågan att driva verksamheten vidare. Därefter kommer två avsnitt som beskriver företagsledningens ansvar
och revisorns ansvar. Texterna i dessa avsnitt kommer att bli
längre än vad de är idag och de kan också skilja lite mellan olika
typer av företag. Sist i respektive del kommer upplysningar respektive anmärkningar. Detta innebär att om man som läsare vill
se om det finns någon avvikelse från standardutformningen läser man först och sist i respektive del av revisionsberättelsen.

Moms på idrottstjänster

En del företag säljer tjänster som också kan vara idrott. Dessa
företag måste ta ställning till om tjänsterna är idrott som beskattas med 6 % moms eller övrigt som beskattas med 25 % moms.
En första förutsättning för att det ska vara idrott är, för verksamheter som kräver en lokal eller anläggning, att denna uppfyller
Riksidrottsförbundets krav för idrottsgrenen. Det måste också
vara möjligt att utöva idrotten genom att träna eller tävla i anläggningen. Detta innebär bl.a. att discobowling, biljard i restauranger och golfsimulator klassas som nöje. Driving range, träning på gym och styrketräningsbanor samt agility (träning för
hund med förare på hinderbana) klassas som idrott. Dansskolor
som har kurser i dansgrenar där det förekommer officiella tävlingar eller liknande dansgrenar tillhandahåller idrott. Danstillställningar utan kursinslag är nöje. Dykutbildning ses som
idrott. Flygutbildning är inte idrott.
Vissa idrotter utövas utan särskild anläggning. Ett exempel är ridsport. Ridturer i terräng som ingår i en ridskolas ordinarie verksamhet klassas som idrott. Skulle ridturen däremot ha som huvudsakligt
syfte att vara avkopplande och under trivsamma former är det nöje.
Motsvarande gäller för kanot- eller kajakpaddling.
En idrottstränares tjänster i form av t.ex. instruktioner, mental
träning och kostrådgivning som tillhandahålls vid själva idrottsutövningen klassas som idrott. Skulle däremot motsvarande
tjänster tillhandahållas till andra yrkesgrupper, t.ex. sjukgymnaster, är det inte idrott. Ges instruktionerna över internet i realtid är det idrott men en inspelad film eller texter räknas inte som
idrott.
Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-11-01,
Dnr 131 409836-16/111
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Personalliggare måste
finnas i verksamhetslokalen

I restauranger och en del andra branscher krävs att det finns en
personalliggare som anger vilka som arbetat vid en viss tidpunkt. Denna personalliggare ska förvaras under minst två år
efter utgången av räkenskapsåret (vid brutet räkenskapsår ska
även resterande del av kalenderåret läggas till). I det aktuella fallet förvarades personalliggaren för de senaste två månaderna i
restaurangen och äldre personalliggare förvarades tillfälligt i en
annan lokal. Domstolarna ansåg att kontrollavgift skulle tas ut.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen,
dom 2016-10-18, mål nr 3489-15

Kvitto måste erbjudas
kund vid kontantförsäljning

Nr 4-2016

Försäljning av fastighet
genom bolag

Möjligheten att genom gåva överlåta en fastighet till ett bolag till
ett pris strax under taxeringsvärdet har stoppats. Detta förfarande har tidigare använts för skatteplanering. I nästa steg har
aktierna i bolaget sålts istället för fastigheten. Genom att på
detta sätt paketera fastigheten har det varit möjligt att få ut ersättning vid försäljning av fastigheten till låg beskattning. Förfarandet kallas även kattrumpa efter den första fastighetsbeteckningen som prövades i domstol.
Från och med den 28 oktober 2016 ses detta som en försäljning
som därmed kommer att träffas av högre beskattning. Detta är
innebörden av den stopplagstiftning som regeringen föreslagit
riksdagen.
Källa: Regeringens skrivelse 2016-10-27

Det räcker inte att registrera ett köp i kassaregister och att ett
kvitto tas fram för att undvika kontrollavgift vid kontroll från
skatteverket. Kunden måste dessutom erbjudas kvittot. När kvittona kastades i papperskorgen utan att först erbjudas kunderna
ansåg Högsta Förvaltningsdomstolen att kontrollavgift skulle tas
ut.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen,
dom 2016-11-30, mål nr 6349-15

Ta ut rätt lön

Det är särskilt viktigt att ta ut rätt lön i år. Som Du säkert sett förbereder regeringen försämringar i reglerna om beskattning av utdelning i fåmansföretag. Om förslaget genomförs kommer nästa år att bli det sista när många mindre företag
kan beräkna utdelning utifrån företagets löneunderlag. En utdelning kan sparas. Därför är det viktigt även för företag som
inte planerar att ta ut någon utdelning nästa år att överväga sitt löneuttag.
Utdelning under 2017 baseras på kontant utbetald lön under kalenderåret 2016. Därför är det viktigt att ta ut lönen på rätt
sida årsskiftet. För många kan det t.o.m. vara fördelaktigt att ta ut en del av den planerade lön under 2017 redan i år. Vi
hjälper gärna till och räknar på vad som är fördelaktigt för Dig.
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