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”SVERIGE STARKT
I OROLIGA TIDER”

Svea Ekonomi
brinner för entreprenörskap
Ekonomin runt om i världen har varit orolig
under sommaren och hösten. Men Sverige står
trots det starkt, inte minst tack vare en växande
tjänstesektor.
Det var en kort sammanfattning av det anförande som Annika Winsth, chefekonom på Nordea,
höll när hon bjöds in till Svea Ekonomis mingel
i höstas.
DET HINDRAR INTE ATT EN HEL DEL skulle
behöva göras för att stärka småföretagarna, de
som är tänkta att växa och bidra till den svenska
tillväxten i framtiden. Här går utvecklingen inte
åt rätt håll. Politikerna tycks till exempel ha
missat att amorteringskravet för bostadslån
riskerar att slå mot småföretagens finansiering.
SIFFRORNA VISAR OCKSÅ att nyföretagandet
på lång sikt går ner, och Harry Goldman, vd för
Nyföretagarcentrum i Sverige, efterlyser bland
annat ett statligt mikrolån för småföretag.
EN SÅDAN LÖSNING TYCKS LIGGA LÅNGT BORTA.

Dessutom stramar bankerna åt sin finansiering
till företagen allt mer. Vi på Svea Ekonomi har
själva rötterna i entreprenörskapet och brinner
för att hjälpa företag att göra affärer. Därför är
det extra roligt att kunna erbjuda vår nya tjänst
Företagskredit, som ger dig möjlighet
att snabbt och enkelt låna pengar
till ditt företag.
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Solna-modellen vinner – igen
Solna får högst betyg av sina företagare för åttonde året i rad.

4	
Sverige står starkt i oroliga tider
	Börsen har varit orolig under sommaren och hösten. Nordeas
chefekonom Annika Winsth ser inte stor anledning att mildra oron,
men Sverige är starkt.

6	
Amorteringskravet ett hot mot småföretagen
	Politikerna tycks inte ha tänkt på att bostadslånet är ett vanligt
sätt att finansiera nyföretagande och tillväxt.

8

Dina nya pengar

	
I år och nästa år får Sverige helt nya sedlar. Och handeln står för
sedelbytet.

11 S ätta in pengar på konto?
Svara först på några frågor!
	
Det beror på att de lagar som rör penningtvätt och antiterror har
skärpts. Svea Ekonomis chefsjurist Helena Arkenson förklarar.

12	
Bristande aktiebok gör det lätt att kapa bolag
	
Varje aktiebolag ska enligt lag föra och uppdatera en aktiebok
– det är det inte många som känner till. Nu varnar UC för att
bristande aktiebok öppnar dörren för bolagskapare.

14	
Het ROT-höst
	
Regeringens avisering om sänkt ROT-avdrag har fått hushållen att
öka renoveringstakten.

OM ALLT DETTA och mer därtill

14 Vi borde lära oss av dejtingsajterna

kan du läsa i det här numret av
Update.

	
Hitta rätt kompetens är ett av de allra största hindren för tillväxt.
Bättre matchning på arbetsmarknaden känns därför som en
framtidsfråga.

Trevlig läsning!
Lennart Ågren
Svea Ekonomis VD

15 Bristande fokus sänker nyföretagandet
	
Nyföretagandet i Sverige går ner, visar statistik från Nyföretagarcentrum. Men det är på lång sikt. I det korta perspektivet ligger
det någorlunda stabilt.

16	
Företagskonkurserna minskade
med 19 % i oktober

17 Kurser och seminarier
18 Viktiga datum
19 Nyckeltal
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 öretagskonkurserna minskade i oktober månad med 19 procent
F
jämfört med samma månad 2014.

Här är de tio
kommuner som
får högst betyg
av sina företagare:
SOLNA
SOLLENTUNA
VELLINGE
DANDERYD
TROSA
TÄBY (NYKOMLING)
HÖGANÄS (NYKOMLING)
KÄVLINGE (NYKOMLING)
UPPLANDS VÄSBY
NACKA

Hela rapporten finns att läsa
på svensktnaringsliv.se

Solna-modellen

VINNER – IGEN
Drygt 31 000 företagare i 290 kommuner har under 2015 svarat på
en enkät om företagsklimatet i hemkommunen. Topprankade Solna
kommun hamnar högst upp på listan för åttonde året i rad.
På plats nummer två kommer Sollentuna kommun. På
tredje plats återfinns Vellinge. Samtliga topprankade
kommuner anses vara duktiga på dialogen med sina företagare och tillsammans jobbar man hela tiden på att förbättra och utveckla samarbetet, enligt Svenskt Näringsliv
som genomfört enkäten.

kompetens hjälper kommunen till med kompletterande
utbildningar, betalt provjobb med mera.
DE KOMMUNER SOM SATT KONKRETA mål för hur företags-

klimatet ska utvecklas på kort eller lång sikt, är vinnarna
på listan. Och 93 kommuner har numera uttalade mål för
detta.

DEN SÅ K ALLADE SOLNA-MODELLEN, där arbetssökande

matchas mot den kompetens som efterfrågas bland företagarna, har varit väldigt lyckosam. Saknas efterfrågad

I 8 AV 10 KOMMUNER gör företagarna däremot tummen
ned för hur kommunerna hanterar sina upphandlingar. De
vanligaste skälen till missnöjet är bristande kompetens
hos kommunens upphandlare och för krångliga och byråkratiska förfrågningsunderlag.
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Nordeas chefekonom Annika Winsth:

”SVERIGE STÅR STAR
Börsen har varit orolig under sommaren och hösten. Nordeas
chefekonom Annika Winsth ser inte stor anledning att mildra
oron, men Sverige är starkt.
Det var en kväll i höstas som Svea Ekonomi bjöd in till
mingelkväll. Annika Winsth, chefekonom på Nordea, kom
och berättade om sin syn på det ekonomiska läget. Sammanfattningsvis finns många orosmoln. Världshandeln
minskar, tillväxten bromsar i utvecklingsländer som Kina
och Ryssland. Lägre efterfrågan från Kina är kännbart för
många andra länder.
– Historiskt brukar sjunkande världshandel förebåda kriser
och lågkonjunkturer. Det finns även en risk att produktionsapparaten är för stor i världen, sa hon.
Det är dåliga nyheter för de traditionella svenska exportföretagen. Minskad efterfrågan från Kina och fallande
råvarupriser slår mot råvaruindustrin i Sverige.

Tillväxten ökar
Å andra sidan ökar nu tillväxten i flera viktiga industriländer som USA, Storbritannien och i euroområdet. För Sverige är det minst lika viktigt, eftersom dessa länder är viktiga handelspartners för svenska företag. Samtidigt gynnas
råvarukonsumenter av lägre priser – minsta prisfallet på
olja stimulerar exempelvis den globala konjunkturen. Det
kompenserar inbromsningen i tillväxtländerna och global
tillväxt väntas därför växa i god takt de kommande åren.
Oron i Kina har att göra med omvärldens bristande tilltro
till den kinesiska ekonomin. Den tidigare starka börsuppgången var till stor del en följd av statliga beslut och hade
inte så mycket med konjunkturen att göra. Optimisterna
tror att staten kommer att fortsätta hålla resten av den kinesiska ekonomin under armarna. Trots allt är det relativt
få kineser som äger aktier och berörs av börsnedgången.

Kina, ingen enkel match
– Ingen vill ha en kollaps i Kina. Min bedömning är att
regeringen lyckas med en mjuklandning för ekonomin
genom att gå in och stimulera. Tillväxten faller tillbaka
mot 6 procent, vilket är lägre än tidigare, men acceptabelt.
Men riskerna ökar på sikt och jag anser att det är naivt att
tro att regeringen har total kontroll över ekonomin. Kina
är världens näst största ekonomi som nu ska marknadsanpassas. Det är ingen enkel match, säger Annika Winsth.

Inte bara möjligheter
Fallande råvarupriser och inte minst oljepriset skapar inte
bara möjligheter, utan även utmaningar. Många oljeproducerande länder har budgeterat med ett oljepris kring
4
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100 dollar per fat, men nu handlas oljan för mellan 40 och
50 dollar per fat. Ett land som påverkas negativt är Norge,
som är en viktig exportmarknad för Sverige.
– Men det som är dåligt för producenterna är bra för
dem som köper olja, det vill säga de flesta länder i Europa
och deras konsumenter, sa Annika Winsth.
Ett stort frågetecken just nu är hur den amerikanska
centralbanken ska agera. Behålla nollräntan, eller börja
höja? Annika Winsth och hennes kolleger på Nordea tror på
en höjning i slutet av året, men att den europeiska centralbanken ECB fortsätter att föra en mycket expansiv politik.

Hur ska det gå i Sverige?

heller ränteavdraget som möjligen kan komma att trappas
av. Det är bostadsbristen som är problemet, sa Annika
Winsth.
Det finns flera skäl till det låga byggandet. Ett är kommunernas självbestämmande där de kommunala politikerna fokuserar på vad som är bra för de egna väljarna, vilket
inte alltid är det samhällsekonomiskt bästa. Tillgången till
mark att bygga på är en sådan utmaning.
– Genom att inte lyfta den frågan till arbetsmarknadsregioner, det vill säga lokala arbetsmarknader inom vilka
människor pendlar, riskerar vi att sätta fälleben på oss
själva, sa Annika Winsth.

– Det går bättre än många tror. Svensk ekonomi växer med
drygt 3 procent redan nu och vår prognos är att tillväxten
ligger kvar på den nivån. Även svensk arbetsmarknad
utvecklas väl – i motsats till vad många tror. Framför allt
går sysselsättningen starkt.
Här gav Annika Winsth en riktig känga åt politikerna
som hon menar fokuserar allt för mycket på arbetslösheten och därmed inte ger någon riktig bild av svensk arbetsmarknad. Bland annat visar byggindustrin styrka och har
svårt att finna den kompetens de söker. Tjänstesektorn
går bra och den offentliga sektorn växer. Om det finns ett
problem så är det snarare brist på arbetskraft framöver.

Inflationen inget problem

Lägg fokus på sysselsättning

PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

– En stor del av svensk arbetslöshet utgörs av studenter som
söker helgjobb, det är inte något politikerna behöver lägga
stort fokus på. Andra saknar utbildning eller språkkunskaper, och där krävs riktade åtgärder. Men det är minst lika
viktigt att locka till sig den kompetens som svensk arbetsmarknad behöver och skapa förutsättningar för företag
att anställa och växa. Fokus borde ligga på sysselsättning
och inte på arbetslöshet. Om man fokuserar på fel saker, så
löser man inte de utmaningar vi står inför, sa hon.

Bostadsbristen bromsar Sverige
Bostadsbristen i Sverige bromsar sannolikt tillväxten. Lågt
byggande under många år gör att efterfrågan är större än
utbudet och bostadspriserna och därmed hushållens skulder stiger i snabb takt. Det är inte rimligt att skulderna år
efter år ökar mycket snabbare än inkomsterna. Hushållens
balansräkningar är nu så stora att många bedömare oroar
sig för vad som ska hända.
– Amorteringskravet kommer inte att hjälpa, och inte

När det gäller den svenska inflationen, som många talar
om just nu, har Annika Winsth en något annan syn än den
gängse. Hon ser nämligen inget större problem med den
inflation vi har nu.
– KPI rensat för energipriserna ligger på 1,5 procent.
Det är inget problem. Låg inflation betyder mer pengar
i fickan för konsumenterna. Trots det är min slutsats att
Riksbanken kommer att sänka ytterligare, sa hon.

Prognoser
Regeringen
Riksbanken
Nordea
Handelsbanken
KI
SEB
Swedbank
Regeringen
Erik Penser
Riksbanken
Regeringen
Danske Bank
KI
Nordea
OECD
Genomsnitt

mån
sep
sep
sep
aug
aug
aug
aug
aug
aug
jul
jun
jun
jun
jun
jun

BNP
2015
2,8
3,1
3,1
2,8
3,0
3,0
3,1
2,8
2,8
2,9
2,6
2,3
2,8
2,9
2,8
2,9

2016
2,8
3,4
3,0
3,1
3,1
2,8
2,9
2,8
2,4
3,6
2,7
2,3
3,2
2,6
3,0
2,9

2015-09-24 05:30

Arbetslöshet
2015 2016
7,6
7,1
7,6
7,2
7,6
7,3
7,6
7,1
7,7
7,5
7,5
7,3
7,7
7,6
7,6
7,1
7,6
7,6
7,7
7,3
7,6
7,2
7,8
7,6
7,7
7,5
7,7
7,5
7,7
7,6
7,6
7,4

KPI*
2015 2016
-0,1
1,0
0,0
1,8
0,0
1,1
0,1
1,7
0,1
1,0
0,1
1,1
0,0
1,4
-0,1
1,0
0,1
1,6
0,2
2,0
-0,1
0,9
0,2
1,5
0,1
1,2
0,2
1,4
0,2
1,4
0,1
1,3

* årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen)
Källa: Nyhetsbyrån Direkt
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Amorteringskravet
småföretagens fina
Amorteringskravet på bostadslån slår mot småföretagarna.
Det hävdar Företagarna, som påpekar att politikerna inte tycks
ha tänkt på att bostadslånet är ett vanligt sätt att finansiera
nyföretagande och tillväxt.
”Vart femte
företag har
någon gång tagit
lån med sin
bostad som
säkerhet för att
kunna investera i
ett eget företag”

Örjan Hultåker,
ordförande i
Företagarna
Stockholm

6
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Allt fler företag är tjänsteföretag som
saknar tillgångar som kan belånas
av banken. Det företag som vill växa
får därmed svårt att gå till banken
för att få lån. Lösningen är ofta att
belåna bostaden.
Men nu har regeringen aviserat att
ett amorteringskrav kommer att införas på bostadslån nästa sommar. Då
försämras möjligheten att ta ett lån
för företagets räkning med bostaden
som pant.

Bostaden som säkerhet
Örjan Hultåker, ordförande i Företagarna Stockholm, har låtit sitt eget
företag Skop undersöka hur vanligt
det är att företagare belånar sin
bostad. I november 2014 och i mars
2015 intervjuade Skop privata företagare och företagsledare vars företag
har minst en anställd person. Totalt
blev det 1 200 intervjuer. Svaren visar
att vart femte företag (19 procent)
någon gång har tagit lån med sin
bostad som säkerhet för att kunna
investera i ett eget företag. Finansieringsformen är vanligare bland företag med 1–49 anställda (20 procent)
än bland större företag (6 procent).
– När regeringen inför sitt amorteringskrav borde de göra undantag
för lån som går till att finansiera
företagande. Ett annat sätt är att
lägga amorteringskravet på bankerna och inte låntagarna, säger Örjan
Hultåker.

Företagarnas chefekonom Daniel
Wiberg anser också att regeringen
har missat länken mellan företagande och privat boende.

Problemet är brist på bostäder
– Politikerna vill använda metoden
för att kyla av bostadsmarknaden,
men prisuppgången där beror ju på
brist på bostäder, som i sin tur försämrar rekryteringen av arbetskraft
och därmed hämmar tillväxten, säger
han.
Sammantaget leder amorteringskravet till att andra finansieringsformer växer fram, men de kan inte bli
lika billiga som bostadslån.

Lånegaranti
– Vi anser att politikerna borde lyssna
på utredaren Hans Rydstads förslag
att inrätta en lånegaranti för småföretagslån, där staten går in och
garanterar en del av lånet.
Det skulle minska risken för
långivaren, säger han.
Daniel Wiberg menar
att det – i motsats till vad
många tror– finns gott
om riskkapital i Sverige,
men pengarna ofta stannar på börsen och sällan
når ut till de små företagen.
Att ändra på det är en
strukturfråga.
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För att möta småföretagares efterfrågan på
kapital har Svea Ekonomi tagit fram en helt
ny form av kredit
kallad Svea Ekonomi
Företagskredit.

SÅ HÄR VÄNTAS AMORTERINGSKRAVET SE UT:
1. Den som tar ett nytt bolån där belåningsgraden är över 70 procent måste amortera
ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år.
Daniel Wiberg,
Företagarnas
chefekonom

2. Den som tar ett nytt bolån där belåningsgraden är under 70 procent måste amortera
ned med minst 1 procent varje år tills belåningsgraden har nått 50 procent.
3. Amorteringskravet gäller bara nya lån.
4. K
 ravet utgår från bostadens marknadsvärde. En omvärdering av bostaden får göras
vart femte år.

K ÄLL A: FINANSINSPEKTIONEN

Den nya krediten fungerar
ungefär som en checkkredit,
och ansökan är helt digital och
automatiserad. Såväl ansökan
och kontrakt för beviljade
krediter skrivs under med
mobilt bank-id. Som företagare
får du ett lånebesked inom 60
sekunder.
– Vi såg att det finns ett
glapp på marknaden för en
flexibel och lättillgänglig
kredit för mindre företag.
Bankernas checkkrediter är
helt anpassade för medelstora
och större företag. De bygger
på att företaget har en
ekonomiavdelning och kan
visa upp en historik i form
av till exempel affärsplaner.
Dessutom måste du vara
helkund i banken, förklarar
Ulrika Fornander som är
affärsområdeschef finansiering
på Svea Ekonomi.
Svea Ekonomi Företagskredit
har ett tak på 400 000 kronor
och låntagaren betalar bara
ränta på det utrymme som
tas i anspråk. Den enda
övriga kostnaden är en
fast månadsavgift på 195
kronor, vilket motsvarar en
kontraktsränta på 0,59 procent.
UPDATE NR 3 2015
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HANDELN
STÅR FÖR
SEDELBYTET
I år och nästa år får Sverige helt nya sedlar. Hädanefter
kommer du att mötas av bland andra Greta Garbo, Astrid
Lindgren och Ingmar Bergman när du öppnar plånboken.
De flesta sedlarna byts ut av handeln – inte bankerna.
Den som går till banken för att byta
gamla sedlar mot nya riskerar att
mötas av kalla handen.
– De banker som fortfarande hanterar
kontanter kommer i första hand att
hjälpa sina egna kunder, säger Lena
Barkman på Bankföreningen. Men man
kommer inte att växla in sedlar, utan
sätter in beloppet på ett konto i banken.
Distributionen av nya sedlar
kommer i första hand att ske genom
uttagsautomaterna och i handeln.
Något som medför både kostnader
och risker för butikerna, menar Bengt
Nilervall, som är näringspolitisk
expert på Svensk Handel.

Mycket att tänka på
– Vi råder våra medlemmar att se
över sina försäkringar, så att de täck8
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er ett ökat antal kontanter, säger han.
Butikerna bör också se över hur man
förvarar kontanter och hur ofta man
går till serviceboxen.
Många av butikerna måste också
byta ut eller uppgradera sina kontanthanteringssystem, alltså maskinen som spottar ut växelpengar när
du betalar kontant.
I dag sker 80 procent av betalningarna i butik med kort, men andelen kontantbetalningar kommer att
öka under en period i samband med
sedelbytet, spår Bengt Nilervall.

Mer kontanter i butiken
Bankerna har sina regler för att motverka penningtvätt men hur ska en
butik agera om en kund vill handla
för 20 kronor och betala med en

tusenlapp? Eller om någon har köpt
en dyr klocka kontant för tiotusentals
kronor men vill lämna tillbaka den?
– Om butiken inte har avtalat
annat för kontantbetalningar har
kunden rätt att få kontanter tillbaka,
vilket kan betyda att man måste ha
mer pengar tillgängliga i butiken,
säger Bengt Nilervall.
Totalt uppskattar Svensk Handel
att sedelbytet kommer att kosta handeln omkring 1 miljard kronor.
Men det finns även en uppsida,
menar Bengt Nilervall. Nämligen att
konsumtionen kan öka när kunderna
kommer till butikerna med sedlar i
handen. Det handlar trots allt om 80
miljarder kronor som ska bytas ut,
varav den största andelen kommer
att passera genom butikerna.

Här är dina nya pengar!
Största nyheten är den nya valören
200-kronorssedeln. Den pryds av
regissören Ingmar Bergman och anledningen till att Riksbanken väljer
att införa en sedel mittemellan 100
och 500 kronor är att man hoppas att
det ska minska antalet sedlar både i
plånböckerna och handeln.
De första nya sedlarna har redan
kommit ut. Sedelbytet inleddes den
1 oktober då nya 20-, 50-, 200- och
1 000-kronorssedlar kunde börja
användas. De gamla sedlarna gäller
fram till och med den 30 juni 2016,
därefter blir de ogiltiga som betalningsmedel. Däremot kan de sättas
in på bankkonto till och med den 31
augusti 2016. Efter detta datum tar
Riksbanken 100 kronor för att lösa
in ogiltiga sedlar. Mynt växlar man
däremot inte in.
– Observera att det är 100 kronor
per växlingsärende, inte 100 kronor
per sedel, säger Susanne Meyer Söderlind, presskontakt på Riksbanken.
Hon berättar att det stadigt
kommer in gamla ogiltiga sedlar till
Riksbanken. Många gånger är det
från dödsbon där de efterlevande
hittar pengar som upphörde att gälla
för länge sedan. Men Riksbanken tar
emot dem oavsett hur gamla de är.

Nästa byte 2016
Nästa sedelbyte äger rum den 1 oktober 2016. Då kommer nya 100- och
500-kronorssedlar. Gamla hundralappar och femhundralappar blir ogiltiga
som betalningsmedel den 1 juli 2017.
Även mynten kommer att bytas ut
den 1 oktober 2016, dessutom kommer den gamla tvåkronan tillbaka.
Det är bara tiokronan som blir kvar
som den ser ut i dag.

”De gamla
sedlarna gäller
fram till och med
den 30 juni 2016,
därefter blir de
ogiltiga som
betalningsmedel.”
SÅ VET DU OM
SEDELN ÄR ÄKTA
1. På alla nya sedlar finns en bild
uppe till höger på något som
har anknytning till personen på
sedeln. 200-kronorssedeln med
Ingmar Bergman har exempelvis
en filmklappa som motiv och den
nya tjugan med Astrid Lindgren
har en bok.
2. Genom att vicka på sedeln skiftar
bilden färg gradvis mellan gult
och grönt.
3. P
 å valörerna 100, 200, 500 och
1 000 kronor finns ett säkerhetsband till vänster på sedeln med
bilder som rör sig och växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona när du vickar på sedeln.
4. Det finns fler säkerhetsdetaljer
på de nya sedlarna. Om du laddar
ner Riksbankens app ”Kolla
pengarna” får du veta allt du
behöver om sedelbytet och alla
säkerhetsdetaljer. Inte nog med
det – om du riktar mobilkameran
mot en sedel får du höra självaste
Riksbankschefen Stefan Ingves
berätta vilken valör det är och
hur länge sedeln är giltig.
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Kommer pengarna att ta slut?
Allt fler föredrar att betala med kort. Frågan är om kontanterna kommer att finnas kvar i framtiden. Vi har talat med en
forskare i betalsystem som ger besked.
Allt fler bankkontor tar bort sin
kontanthantering. Det händer också
att såväl butiker, museer och till och
med en del sjukhus betackar sig för
kontanter. Så frågan är: När kommer
kontanter att inte längre vara giltiga
som betalningsmedel?
– Det kommer säkert att dröja många
år, säger Niklas Arvidsson, som är
universitetslektor och docent vid KTH
och forskar om innovation i betalsystemet.
De nuvarande sedlarna har
funnits i omkring 30 år och de nya
kan komma att finnas lika länge, spår
han, alltså till omkring 2040-45.

Viktigt beslut
Att byta sedlar är ett stort och viktigt
beslut, och bakom det ligger säkerhetsaspekter. Om de nya sedlarna
finns kvar i 30 år, måste sedan ett

politiskt beslut om att ge ut nya sedlar eller att inte längre ge ut svenska
kontanter tas omkring 2030-35.
– Marknaden, alltså konsumenterna, bestämmer hur mycket kontanter
som används, men det är politikerna
som bestämmer om de ska avskaffas,
säger Niklas Arvidsson.

Plånboken snart överflödig
Mängden kontanter sjunker i Sverige,
och till stor del är det konsumenterna
som driver utvecklingen trots att vi
samtidigt hör att vissa grupper vill ha
kvar kontanterna. De nya elektroniska betalsätten har gjort att plånbokens sedel- och myntfack snart kan
vara överflödiga.
– Paradoxalt nog kan ett sedelbyte leda till att det används ännu mindre kontanter, säger Niklas Arvidsson.
Under ett sedelbyte kommer
mer kontanter än vanligt att passera

SVEA EKONOMI
BYTER UT SEDLAR
Det går att byta sina gamla sedlar mot nya
på Svea Ekonomis växlingskontor, berättar
Maria Buchmann på Svea Ekonomi.
– Vi har redan fått in många förfrågningar, speciellt från äldre som har
kontanter hemma, säger hon.
Svea Ekonomis växlingskontor
är beredda på ett ökat antal kunder
som vill byta ut sina sedlar.
– Om man har en lite större summa kan det vara bra att ringa först,
så att kontoret har pengar hemma,
10
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säger Maria Buchmann.
Enligt lagen om penningtvätt
krävs underlag som visar varifrån
pengarna kommer, men konsumenter som växlar in ”normala” belopp
kommer inte att avkrävas någon
sådan redogörelse. Var gränsen går
vill Maria Buchmann av säkerhetsskäl inte avslöja.

genom handeln, vilket ökar riskerna
i butikerna. Det kan i sin tur betyda
att ännu fler butiker väljer att inte ta
emot kontanter, utan bara accepterar
kort- eller mobilbetalningar.
Traditionellt används kontanter
mest av äldre och av människor på
landsbygden. Men i takt med att
bankkontor och bankomater försvinner kan allt fler tvingas gå över till
andra sätt att betala.

Elektronisk betalning
kan bli problematisk
Men det kan finnas problem om alla
betalningar blir elektroniska, och
därmed möjliga att spåra, påpekar
Niklas Arvidsson.
Integriteten är en faktor. Vill vi
att vartenda köp ska bli möjligt att
spåra? Hur kommer företag använda
denna information? Ska försäkringsbolagen verkligen kunna kontrollera
om du ”bara” röker 5-10 cigaretter om
dagen som du uppgav i din hälsodeklaration? Och hur ska du svara om
din arbetsgivare vill få tillgång till
dina inköp? Angår det chefen att du
köpte en gummikorsett i går?
– Det kan ju handla om helt
legala inköp, som man ändå inte vill
skylta med, säger Niklas Arvidsson.
Men om allt blir elektroniskt blir det
också spårbart.

Kontanterna försvinner
Själv tror han att kontanterna kommer att försvinna så småningom, men
påpekar också att kontanter har fyllt
en viktig roll för samhället. Pengar
har betytt handel, vilket lett till en
ökad specialisering och att samhällen har utvecklats.

Trygghet viktig
– Men när nya digitala tjänster tas
fram, prövas och visar sig fungera
måste man bejaka dem, tycker han.
Det viktiga är säkerheten. Om någon
stjäl min mobil, måste jag känna mig
trygg i att de inte kan få tillgång till
hela min ekonomi. Inte heller ska någon kunna hacka till sig mina pengar.

Sätta in pengar på konto?
Svara först på några frågor!
Den företagare som vill sätta in pengar på
konto måste vara beredd på att svara på en
hel del frågor. Det beror på att de lagar som
rör penningtvätt och antiterror har skärpts.
Svea Ekonomis chefsjurist Helena Arkenson
förklarar.
Såväl företagare som privatpersoner
måste gå igenom en hel procedur
innan han eller hon kan öppna ett
konto och sätta in pengar. När det
gäller företag tillkommer dessutom
ett moment.
– Vi måste ta reda på vem eller vilka
som äger företaget. Gäller det ett
dotterbolag, måste vi veta vilka som
står bakom moderbolaget. I Sverige
finns inga register över alla företagsägare, så det här kan kräva en del
arbete, säger Helena Arkenson.
Det innebär att Svea Ekonomi inte
får ingå avtal med ett företag, till exempel om regelbundna utbetalningar, innan det står helt klart vilka som
äger en större del av kundföretaget.

Skärpta lagar
Redan 2009 kom ett EU-direktiv om
att banker och andra finansinstitut
måste vara säkra på vilka deras
kunder egentligen är. Sedan dess har
lagarna, bland annat penningtvättlagen och antiterrorlagen, skärpts flera
gånger.
– Det ligger på Svea Ekonomi
att ta reda på att en kund som vill
öppna konto och göra transaktioner
verkligen är den han eller hon säger
sig vara. Många reagerar på det,
men det handlar inte om att vi vill
misstänkliggöra någon, utan om att
vi måste följa de regler som gäller,
säger Helena Arkenson.

Förutom att banken eller finansinstitutet måste vara säker på kundens
identitet, måste den också ta reda på
varifrån pengarna som sätts in kommer, om de väntas in regelbundet på
kontot (som lön) eller om det handlar
om en engångssumma från till exempel en försäljning av tillgångar.
Det räcker inte alltid att den
blivande kunden säger att pengarna
kommer från försäljning av tillgångarna.
– Ofta behöver vi se papper på
försäljningen, säger Helena Arkenson.

Det räcker inte
alltid att den
blivande kunden
säger att
pengarna
kommer från
försäljning av
tillgångarna.
– Ofta behöver
vi se papper på
försäljningen,
säger Helena
Arkenson.

Försöka spåra korruption
När detta är klart, får kunden
ytterligare frågor. Det handlar om
dem som har eller haft politiska
åtaganden eller som exempelvis
är eller har varit högt uppsatta
domare - och deras anhöriga.
– Anledningen är att försöka
spåra korruption, förklarar Helena
Arkenson.
Utan denna kartläggning finns
det risk att kriminella använder
svenska bankkonton för att tvätta
pengar eller för att finansiera annan
kriminell verksamhet.

Svea Ekonomis
chefsjurist
Helena Arkenson
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BRISTANDE
AKTIEBOK
gör det lätt
att kapa bolag

EU har fattat beslut om
att medlemsstaterna har
två år på sig att införa ett
centralt, digitalt register med
information över aktieägarna
i ett aktiebolag. Syftet är
framförallt att motverka och
förebygga penningtvätt och
finansiering av terrorism och
kriminell verksamhet.

Varje aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen
föra och uppdatera en aktiebok – det är det
inte många som känner till. Nu varnar UC
för att bristande aktiebok öppnar dörren för
bolagskapare.
Det finns undersökningar som tyder på
att så många som 90 procent av alla
aktiebolag struntar i att föra aktiebok,
eller som är omedvetna om att de borde göra det. Därmed brister kontrollen
över ett bolags verkliga huvudman.
Dessutom finns luckor i det svenska
systemet som innebär att det är enkelt

”Myndigheter och politiker
är alldeles för långsamma
och utvecklingen springer
ifrån dem”, säger Gunnar
Jacobson, specialist på UC
Aktieadministration.
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för terrorister och kriminella att tvätta
pengar och genomföra så kallade
bolagskapningar, hävdar UC.
– Det finns en otydlighet i vem som
ansvarar för kontrollen. De kriminella är experter på att snabbt hitta den
svaga länken i en process. Myndighe-

ter och politiker är alldeles för långsamma och utvecklingen springer
ifrån dem, säger Gunnar Jacobson,
specialist på UC Aktieadministration.

Hårt straff
Straffet för det bolag som blir påkommet med att ha missat att föra aktiebok är hårt: Upp till ett års fängelse.
Anledningen är just att detta är ett
led i flera myndigheters kamp mot
ekobrott.
I praktiken lär det dock vara
otroligt ovanligt att man hamnar i
fängelse för att det saknas aktiebok.
I den mån sådana straff döms ut, är
det för att man hittat andra ekobrott
samtidigt.

Undvik tvister
Men – lagen finns ändå, och det
finns all anledning att följa den. Har
man en korrekt förd och uppdaterad
aktiebok, dessutom lätt tillgänglig,
kan man – förutom minska risken för
kriminalitet – undvika svåra tvister.
Det kan till exempel hända om en
delägare i ett familjeföretag dör, och
transaktioner mellan den döde och
någon av de andra delägarna har
skett utan att aktieboken har uppdaterats. Risken är då mycket stor att
det uppstår oklarheter om vem som
äger vad.

råd från UC för
att skydda dina
aktiebrev och
din aktiebok
1. Använd en digital aktiebokstjänst.
Dina aktiebrev är värdehandlingar
vilket innebär att du bör tänka på hur
du förvarar dem.
2. Konvertera dina aktiebrev till
digitala aktiebrev och upprätta ett
styrelseprotokoll med beslutet.
3. Döda eller makulera dina fysiska
aktiebrev.

Aktieboken, som
alltså ska finnas hos
varje aktiebolag, ska
innehålla uppgifter
om följande:
• Nummer på varje enskild aktie.
•V
 ilket aktieslag varje aktie tillhör,
om det finns flera olika.
• Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
•E
 ventuella aktiebrev och till vem de
har utfärdats.
• I nformation om eventuell begränsad äganderätt, som förköpsklausul
eller liknande.
•O
 m någon aktieägare har förmyndare eller god man och kontaktuppgifter till den.
•E
 ventuella personer utöver aktieägarna som kan ha rätt till utdelning (och kontaktuppgifter).
•U
 ppgifter om eventuellt fondbolag
eller liknande som förvaltar aktier.
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ILLUSTR ATION: ANNA WINDBORNE

Det är styrelsens ansvar att upprätta
en aktiebok. Den ska bevaras tio år
efter det att bolaget har upphört att
existera.
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Notiser

Het ROT-höst
Regeringens avisering om sänkt
ROT-avdrag har fått hushållen
att öka renoveringstakten.
Skatteverkets senaste statistik visar att myndighetens ROT-utbetalningar ökade med 20,5 procent i
september. Hittills i år (januari-september) uppgår myndighetens ROT-utbetalningar till 12,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 640
miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.
Branschen ser den väntade försämringen av ROT-avdraget, låga räntor
och höjda bruttolöner som troliga förklaringar till att rekorden duggar tätt
i bygg- och järnhandeln.
Källa: HUI

Företagarnas vd:

Vi borde lära oss
av dejtingsajterna
Hitta rätt kompetens är enligt Sveriges
småföretagare ett av de allra största
hindren för tillväxt. Samtidigt går
många utan jobb. Bättre matchning
på arbetsmarknaden känns därför
som en brännande framtidsfråga.
Företagarnas vd Günther Mårder tycker att tänket från vanliga dejtingsajter,
där människor letar en partner, borde kunna appliceras även i jobbmatchningsbranschen.
Är det inte mindre komplicerat att matcha en människa med en organisation
under en begränsad del av livet, än att hitta en människa att dela resten av livet
med? undrar han i ett blogginlägg på Arbetsförmedlingens hemsida.
”Med teknikens hjälp kan man snabbt skala upp projekt och nå många
fler, såväl arbetsgivare som arbetssökande, på kortare tid”, skriver han.
Källa: Företagarna

BORN E
ILLUS TR ATION : ANNA WIND
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Bristande fokus
sänker nyföretagandet
Nyföretagandet i Sverige går ner, visar statistik från Nyföretagarcentrum. Men det är på lång sikt. I det korta perspektivet ligger det någorlunda stabilt.
Under augusti månad föll nyföretagandet i Sverige med 1,8 procent
jämfört med samma månad förra
året. Under hela året fram till augusti
ökade nyföretagandet med 3 procent
jämfört med samma period förra året.
– På kort sikt ligger det ganska stabilt, men ser man till hela 2000-talet
har nyföretagandet minskat. Det
beror på att det saknas fokus på den
frågan från politikerhåll.
Det säger Harry Goldman, vd för
Nyföretagarcentrum Sverige.

Mikrolån
Den viktigaste insatsen skulle vara
om politikerna införde mikrolån för
nyföretagande, kanske i stil med
studielån.
– Det finns i andra länder, men
inte i Sverige, säger han.

Den statsbudget som presenterades
i september hjälper inte till. En försämring av rut och rot hindrar integrationen och höjd arbetsgivaravgift
för äldre gör att färre pensionärer vill
starta företag.
Däremot tror Harry Goldman inte
att den höjda arbetsgivaravgiften för
ungdomar gör någon större skillnad
för företagandet.

Siffrorna avser augusti 2015, jämfört
med samma period 2014:
ANTAL NYREGISTRERADE:
Aktiebolag

3.064 + 1,9%

Enskild firma

1.417

Handelsbolag

Den viktigaste
insatsen skulle
vara om politikerna införde
mikrolån för
nyföretagande,
kanske i stil
med studielån,
säger Harry Goldman, vd för
Nyföretagarcentrum Sverige

- 9,7%

368 + 3,4%

Kommanditbolag

65

- 9,7%

Källa: Nyföretagarcentrum
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Konkursnytt

Företagskonkurserna
minskade med
i oktober
Sett i antal
och i ett längre
tidsperspektiv
börjar konkurstalen dessutom
se mycket låga
ut vilket tyder
på att företagens överlevnadsförmåga
stärkts,
säger Victoria Preger på UC

Företagskonkurserna minskade i oktober månad med 19
procent jämfört med samma månad 2014. Också för årets
första tio månader som helhet fortsatte en positiv utveckling med minskande antal konkurser jämfört med förra året.
Minskningen sedan årsskiftet är 9 procent.
Antalet företagskonkurser minskade
med 19 % i oktober då sammanlagt
511 företag gick i konkurs, att jämföra med oktober månad 2014 då 628
företag gick i konkurs. Under årets
första tio månader gick 4 919 företag
i konkurs. Samma period 2014 gick 5
420 företag i konkurs. UC:s statistik
omfattar aktiebolag, handels-, och
kommanditbolag samt övriga juridiska personer.
- Konkurserna har nu minskat varje
månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av
konjunkturläget som ser stabilt ut.
Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom
se mycket låga ut vilket tyder på
att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger,
Marknads- och kommunikationschef
på UC.

Service, fastighetstjänster samt
byggindustri fortsatt starka
Sett till bransch och hittills i år har
antalet konkurser i såväl sektorn ”Övriga serviceföretag inklusive företag
för personliga tjänster” som ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” minskat med 20 %. Sedan
följer ”Byggindustri” där konkurserna
minskat med 17 % hittills i år. Sämre
16
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Victoria Preger, UC:s marknadsoch kommunikationschef

har det gått för ”Information och
kommunikation” där antalet konkurser ökat med 5 %.

Hela landet går bra förutom
Gotlands och Uppsala län
Den positiva trenden med färre
konkurser märks i nästan hela landet.
I Kronobergs län minskade konkurserna med 23 procent, i Blekinges
med 22 och i Västerbottens med
21 procent. Några län sticker dock
ut med ökat antal konkurser under
årets första tio månader: De ökade i
Gotlands län med 85 och i Uppsala
län med 46 procent. Mindre ökningar
i antalet konkurser förekom även i
Kalmar, Gävleborg och Norrbotten
om sex, fem respektive tre procent i
respektive län i perioden.
Sett till storstadsregionerna
har Stockholms län bäst utveckling
där antalet konkurser till och med
oktober minskat med 15 % jämfört
med 2014. Sammanlagt 1 565 företag
har där gått i konkurs till och med
oktober jämfört med 1 847 under
motsvarande period föregående år.
I Västra Götalands län minskade
antalet konkurser med 6 % jämfört
med samma period 2014.
I Skåne län minskade antalet konkurser med 8 % jämfört med samma
period 2014.

Kurser 2015
Svea Ekonomis Affärsutbildning - Kunskap för bättre affärer
Ett av de snabbaste, bästa och billigaste sätten att få betalt i rätt
tid och få ökad likviditet är en praktisk och professionell
affärsutbildning.
VÅRA KURSER ÄR ALLTID AKTUELLA - vi bevakar alla nyheter inom kreditområdet,
lagstiftning och förändrad praxis. Som kursdeltagare får du ett omfattande och
praktiskt kursmaterial som du har nytta av i ditt dagliga arbete.
VI HÅLLER LÖPANDE ÖPPNA KURSER runt om i landet men skräddarsyr även
kursupplägg mot specifika branscher och företag. Kontakta oss gärna för offert för
just ditt företags behov.
GÅ GÄRNA MED I VÅR GRUPP på LinkedIn där vi diskuterar frågor kring ekonomi och

finansiering.

Kurstillfällen
Kreditbedömning 1
4/11
11/11

Malmö
Göteborg

Krav och Inkasso 2
5/11
12/11
9/12

Malmö
Göteborg
Stockholm

Kreditbedömning 2
18/11
25/11
26/11

Stockholm
Malmö
Göteborg

Internationell
Inkasso
17/11

Malmö

Säkra Affärer
10/11

Internationell
Moms
3/11

11/11
19/11
2/12

Göteborg
Stockholm
Stockholm

Framgångsrik
E-handel
24/11

Stockholm

Stockholm

Incoterms
10/11

Krav och Inkasso 1

Göteborg

Göteborg

Seminarier
2015
Säkra affärer
Vi berättar bland annat om fördelarna med en outsourcing av
reskontran, vikten av att ha en kreditpolicy, olika ratingsystem och
kreditupplysningsfrågor. Vi belyser
även de lagar, förordningar och
förutsättningar på marknaden
som ständigt förnyas och ändras.
I samband med seminariet kan
vi hjälpa dig att ta fram en individuell kalkyl för just ditt företag på
hur mycket du kan tjäna genom
att snabba upp betalningarna och
på så sätt frigöra kapital ur din
reskontra.

Optimera din E-handel
I takt med den snabba utvecklingen blir konkurrensen inom
e-handeln också allt tuffare. Du
som är e-handlare måste hitta nya
strategier för att stärka din position
hos konsumenterna. Tillsammans
med våra partners, Jajja Communications och E37 ger vi dig tips om
hur du kan sälja mer till fler genom
att erbjuda rätt betallösningar för
dig och dina kunder.

Betalningar
Driver du fysisk butik och planerar
att lansera på nätet, eller tvärtom?
Känns det som ett stort steg med
allt för mycket arbete? Det behöver
det inte vara. Tillsammans med våra
partners, Payzone och E37, berättar
vi hur du kan bli mer framgångsrik i
alla dina försäljningskanaler.

Samtliga seminarier
är kostnadsfria.
FRUKOSTSEMINARIER :

kl 08.30 - 10.30
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LUNCHSEMINARIER :

kl 12.00 - 14.00
(Lunchen serveras
från kl 11:45)
AFTER WORK:

kl 16:30 - 18:30
VÄLKOMMEN!
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Viktiga datum november - december
November
2 november
FÖRENKLAD FASTIGHETSTAXERING
Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad. Använd helst
e-tjänsten Fastighetsdeklaration hyreshus för
hyreshusenheterna. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets
inläsningscentral.
PAPPERSDEKLARATION FÖR JURIDISKA
PERSONER
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av
följande beskattningsår:
1
 februari 2014–31 januari 2015
1
 mars 2014–28 februari 2015
1
 april 2014–31 mars 2015
1
 maj 2014–30 april 2015

•
•
•
•

3 november
EXTRA SKATTEINBETALNING
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara
bokförd på Skatteverkets konto om du räknar
med ett underskott av slutlig skatt på mindre
än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta
och har ett företag med något av följande
beskattningsår:
1
 juni 2014–31 maj 2015
1
 juli 2014–30 juni 2015
Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

miljon, redovisar momsen en gång per år och
inte bedriver EU-handel ska:
m
 omsen för räkenskapsår som slutar den
31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars
2015 eller 30 april 2015 vara bokförd på
Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsår
som slutar den 31 januari 2015, 28 februari
2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 ha
kommit in till Skatteverket
HELÅRSREDOVISNING MOMS, INGEN
EU-HANDEL – MOMSDEKLARATION PÅ
PAPPER
Om ditt företag:
h
 ar en årsomsättning på högst 1 miljon
r edovisar momsen en gång per år
inte bedriver EU-handel
l ämnar momsdeklaration på papper
ska momsen för räkenskapsår som slutar den
31 januari 2014
28 februari 2014
31 mars 2014
30 april 2014
vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsåren
ovan ha kommit in till Skatteverket

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

20 november

12 november

25 november

UNDERSKOTT AV SLUTLIG SKATT
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt
om ditt företag fick sitt slutskattebesked i
augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på
Skatteverkets konto senast denna dag.
DEBITERAD F- OCH SA-SKATT
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska
vara bokförd på Skatteverkets konto.
Om ditt företag har en omsättning på högst
40 miljoner kronor ska:
m
 omsen för juli–september 2015 vara
bokförd på Skatteverkets konto (om ditt
företag har tremånadersmoms)
m
 omsen för september 2015 vara bokförd
på Skatteverkets konto (om ditt företag
redovisar moms varje månad)
m
 omsen för februari 2014–januari 2015,
mars 2014–februari 2015, april 2014–mars
2015 eller maj 2014–april 2015 vara
bokförd på Skatteverkets konto (om ditt
företag redovisar momsen helårsvis, har
något av dessa beskattningsår och inte
bedriver EU-handel)
a
 rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för
oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för juli–september
2015 ha kommit in till Skatteverket (gäller
företag som har tremånadersmoms)
e
 n momsdeklaration för september 2015
ha kommit in till Skatteverket (om ditt
företag redovisar moms varje månad)
e
 n arbetsgivardeklaration för oktober 2015
ha kommit in till Skatteverket
Om ditt företag har en omsättning på över 40
miljoner kronor ska:
a
 rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för
oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
OMSÄTTNING MINDRE ÄN 1 MILJON KRONOR UTAN EU-HANDEL
Om ditt företag har en omsättning på högst 1

En periodisk sammanställning för oktober
2015 ska ha kommit in till Skatteverket om
du använder e-tjänsten.

•
•
•

•
•
•
•
•
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En periodisk sammanställning för oktober
2015 ska ha kommit in till Skatteverket om
du använder pappersblanketten.

26 november
Om ditt företag har en omsättning på över 40
miljoner kronor ska:
m
 omsen för oktober 2015 vara bokförd på
Skatteverkets konto
m
 oms- och arbetsgivardeklarationer för
oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket

•
•

HELÅRSREDOVISNING MOMS, EU-HANDEL
Om ditt företag:
h
 ar en årsomsättning på högst 1 miljon
r edovisar momsen en gång per år
b
 edriver EU-handel
ska
m
 omsen för räkenskapsåret som slutar
den 30 september 2015 vara bokförd på
Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsåret
ovan ha kommit in till Skatteverket
Handelsbolag, konkursbon m fl som redovisar
moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret
som slutar den 30 september 2015

•
•
•
•
•

December
1 december
PRELIMINÄR INKOMSTDEKLARATION
Sista dagen att skicka in en preliminär
inkomstdeklaration för inkomståret 2016 i
vissa fall.
INKOMSTDEKLARATIONEN ELEKTRONISKT
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen
elektroniskt för juridiska personer med något
av följande beskattningsår:
1
 februari 2014–31 januari 2015
1
 mars 2014–28 februari 2015
1
 april 2014–31 mars 2015
1
 maj 2014–30 april 2015

•
•
•
•

Klipp
ut och
spara

9 december
Är din deklaration färdiggranskad betalas
skattepengarna ut den 9 – 11 december till
dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10,
30/11 eller 31/12 år 2014 och har anmält
konto.

14 december
SKATTEPENGAR
Är deklarationen färdiggranskad betalas
skattepengarna ut via ett utbetalningskort
den 14 – 18 december till dig som har
bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller
31/12 år 2014 och inte anmält konto. Endast
belopp på 2 000 kr eller mer betalas ut
automatiskt.
SKATT ATT BETALA
Om du fick ditt slutskattebesked i september
och har skatt att betala ska pengarna finnas
på Skatteverkets konto.
SLUTSKATTEBESKED
Sista dagen för Skatteverket att skicka ut
slutskattebesked till dem som inte fått detta
tidigare.
DEBITERAD F- OCH SA-SKATT
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska
vara bokförd på Skatteverkets konto.
Om ditt företag har en omsättning på högst
40 miljoner kronor ska:
m
 omsen för oktober 2015 vara bokförd
på Skatteverkets konto (om ditt företag
redovisar moms varje månad)
a
 rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för
november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för oktober 2015 ha
kommit in till Skatteverket (om ditt företag
redovisar moms varje månad)
e
 n arbetsgivardeklaration för november
2015 ha kommit in till Skatteverket
Om ditt företag har en omsättning på över
40 miljoner kronor ska:
a
 rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för
november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

•
•
•
•
•

 OMS, INGEN EU-HANDEL –
M
ELEKTRONISK MOMSDEKLARATION
Om ditt företag:
h
 ar en årsomsättning på högst 1 miljon
r edovisar momsen en gång per år
inte bedriver EU-handel
l ämnar elektronisk momsdeklaration
ska momsen för räkenskapsår som slutar den
3
 1 januari 2015
2
 8 februari 2015
3
 1 mars 2015
3
 0 april 2015
vara bokförd på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsåren
ovan ha kommit in till Skatteverket

•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 december
PAPPERSDEKLARATION
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration
för juridiska personer med något av följande
räkenskapsår:
1
 juni 2014–31 maj 2015
1
 juli 2014–30 juni 2015

•
•

21 december
En periodisk sammanställning för november
2015 ska ha kommit in till Skatteverket om
du använder pappersblanketten.

Nyckeltal 2015
28 december
PERIODISK SAMMANSTÄLLNING
En periodisk sammanställning för november
2015 ska ha kommit in till Skatteverket om
du använder e-tjänsten.
OMSÄTTNING MINDRE ÄN 1 MILJON KRONOR MED EU-HANDEL
Om ditt företag har en omsättning på högst 1
miljon, redovisar momsen en gång per år och
bedriver EU-handel ska:
m
 omsen för räkenskapsår som slutar den
31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsår som
slutar den 31 oktober 2015 ha kommit in
till Skatteverket
OMSÄTTNING MINDRE ÄN 1 MILJON KRONOR UTAN EU-HANDEL
Om ditt företag har en omsättning på högst 1
miljon, redovisar momsen en gång per år och
inte bedriver EU-handel ska:
m
 omsen för räkenskapsår som slutar den
31 maj 2015 eller 30 juni 2015 vara bokförd
på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsår som
slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015
ha kommit in till Skatteverket
HELÅRSREDOVISNING MOMS, EU-HANDEL
Om ditt företag:
h
 ar en årsomsättning på högst 1 miljon
r edovisar momsen en gång per år
b
 edriver EU-handel
ska
m
 omsen för räkenskapsåret som slutar den
31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
e
 n momsdeklaration för räkenskapsåret
ovan ha kommit in till Skatteverket
Handelsbolag, konkursbon m fl som
redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin
momsdeklaration och betalat momsen för
räkenskapsåret som slutar den 31 oktober
2015.
HELÅRSREDOVISNING MOMS, INGEN
EU-HANDEL – MOMSDEKLARATION PÅ
PAPPER
Om ditt företag:
h
 ar en årsomsättning på högst 1 miljon
r edovisar momsen en gång per år
inte bedriver EU-handel
l ämnar momsdeklaration på papper
ska momsen för räkenskapsår som slutar den
31 maj 2015
30 juni 2015
vara bokförd på Skatteverkets konto
en momsdeklaration för räkenskapsåren
ovan ha kommit in till Skatteverket
Om ditt företag har en omsättning på över 40
miljoner ska:
momsen för november 2015 vara bokförd
på Skatteverkets konto
moms- och arbetsgivardeklarationer för
november 2014 ha kommit in till Skatteverket
Om ditt företag har en omsättning på högst
40 miljoner kronor ska:
m
 omsen för juni 2014–maj 2015 eller juli
2014–juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar
momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räntor, Svea Ekonomi (f n)
Sparkonto:
Kapitalkonto:
Utlåning från:

0,7 %
1,0 %
4,9 %

Prisbasbelopp
Prisbasbelopp 2015:
Prisbasbelopp 2014:
Prisbasbelopp 2013:
Prisbasbelopp 2012:

44 500 kr
44 400 kr
44 500 kr
44 000 kr

Förbehållsbelopp vid utmätning (per månad)
Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid
utmätning av lön m.m. under år 2015 (KFMFS 2014:1, Verkställighet och indrivning, beslutade den 1 december 2014). Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap.
4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande:
1§F
 örbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.
2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 675 kr i månaden, för
sammanlevande makar och därmed jämställda 7 723 kr i månaden och för varje
barn 2 480 kr i månaden till och med det kalenderåret då barnet fyller sex år och
2 855 kr i månaden för tid därefter.
3§F
 öljande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.
		
Månad Två veckor
Vecka
Dag
Ensamstående
4 675 kr
2 181 kr 1 091 kr 156 kr
Makar och jämställda
7 723 kr
3 604 kr 1 802 kr 257 kr
Barn t o m det kalenderår då barnet fyller 6 år 2 480 kr
1 157 kr
579 kr 83 kr
Barn fr o m det kalenderår då barnet fyller 7 år 2 855 kr
1 332 kr
666 kr 95 kr
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till den 31 december 2015.

Referensränta
Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2015 till
0 procent. Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan
skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid
utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva
procentenhet. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002.
1 juli – 31 dec 2015
0%
1 jan – 30 juni 2015
0%
1 juli – 31 dec 2014
1,0%
1 jan – 30 juni 2014
1,0%
1 juli – 31 dec 2013
1,0%
1 jan – 30 juni 2013
1,0%
1 juli – 31 dec 2012
1,5%
1 jan – 30 juni 2012
2,0%
1 juli – 31 dec 2011
2,0%

Inkassoavgifter
Lagstadgade avgifter
Arvode Inkasso
Arvode betalningsföreläggande
Påminnelseavgift
Upprättande av amorteringsplan
Arvode vid handräckning

180 kr
380 kr
60 kr
170 kr
420 kr

Myndighetsavgifter
Ansökningsavgift
Utmätningsansökan/exekutionsavgift (per år)
Stämning, FT-mål / T-mål
Konkursansökan
Ansökan om företagsrekonstruktion

300 kr
600 kr
900 kr / 2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr

Källa: Skatteverket
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Här hittar du Svea Ekonomi

Trondheim
Sastamala
Helsingfors

Hamar
Oslo

Tallinn

Solna

Göteborg
Åseda

Riga

Köpenhamn

Amsterdam
Reeuwijk

Karlsruhe
Zürich

Wiener Neudorf
Budapest

Belgrad

Solna
SE-169 81 Solna
Sverige
Evenemangsgatan 31
Tel: +46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 42 09

Göteborg
Box 2149
SE-403 13 Göteborg
Sverige
Otterhällegatan 12 B
Tel: +46 31 17 25 45
Fax: +46 31 711 18 16

Åseda
Box 116
SE-364 21 Åseda
Sverige
Skolgatan 8
Tel: +46 8 735 90 00
Fax: +46 474 716 68

www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm
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