ett kundmagasin från revisions - och konsultbyrån mazars set
nr 2 2013

MAGAZINE MAZARS
Mazars delar ut pris till uthålliga företag
vägen till börsen för LUndabolaget neurovive
Hon nyanserar bilden av hållbarhet
Succé för event i Landskrona
3:12 - vi förklarar förändringarnA

ekonominyheter och notiser från revisions- och konsultbyrån mazars set

innehåll
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Här finns en sammanfattning av ekonominyheter och aktuella
rättsfall.

Snabb ekonomifakta

Omslagsbild
Eskil Elmér, docent i experimentell neurologi vid Lunds universitet, en
av grundarna och nu forskningschef i
NeuroVive. Här på väg att lämna labprover. Det Lundabaserade läkemedelsbolaget börsnoterades i april i år.

4

mazars uppmärksammar
de uthålliga företagen
i Sverige

Hallå där…

Vägen till börsen
I april i år börsnoterades det Lundabaserade läkemedelsbolaget NeuroVive. De
gjorde det med sång. Följ deras väg till
börsen. Ingen enkel resa, men den var
mödan värd. Möt en av grundarna, Eskil
Elmér och bolagets styrelseordförande
Greg Batcheller.

Möt Anders Persson,
som sedan i höstas är
vd för Landskronabaserade
Parajett, det första företag
som tilldelas Mazars nyinstiftade pris för
uthålliga företag.
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Budskap ska inte ut –
de ska in

3:12 reglerna – vi
förklarar ändringarna

”Berätta din historia och var dig själv,
då får du folk att lyssna”, var Elaine
Eksvärds budskap till publiken på
Landskrona teater den 16 maj. Hon
var en av talarna på det event som
Mazars arrangerade i samverkan
med Landskrona stad för att
fira stadens 600-årsjubileum.

Förslag om ändringarna i 3:12 reglerna
har varit föremål för en intensiv debatt
under våren.
Mazars reder ut begreppen.

7

10

Lin Lerpold, docent
och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm vill nyansera bilden av hållbarhet. Det
handlar om att sätta
människan i fokus.

2
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Det finns många uthålliga företag i
Sverige, som varit verksamma på
samma ort länge och som skapat tillväxt
och sysselsättning på orten och som är
en del av det lokala näringslivet. Det är
dessa företag som Mazars vill uppmärksamma med sitt nyinstiftade pris.

Flera nyanser
av hållbarhet

ekonominyheter

15

senaste nytt
Mandela day 18 july
Mazars internationellt har tagit initiativet till att varje
år tillägna 18 juli
åt Nelson Mandela för att han
gav 67 år av sitt
liv åt kampen för
social rättvisa och för att säkerställa
att hans arv lever kvar.

I snabb ekonomifakta informerar vi bland annat om
resersättning, konsumentprisindex, mervärdesskatt
och momsredovisning under 2013.
Finns även som App.
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Vi vill synliggöra de
uthålliga företagen

I

på Mazars SET att instifta ett företagarpris. Med
priset ville vi uppmärksamma de uthålliga företagen, de företag som
överlever kriser, konjunkturnedgångar och ändrade förutsättningar på
marknaden. Vi vill med priset synliggöra de företag som är verksamma
på samma ort under många år, är en del av näringslivet och skapar sysselsättning på orten. Vi delade ut priset första gången i Landskrona och pristagare
var Landskronabaserade Parajett. Vi kommer nu att årligen att dela ut priset
till företag på någon av de orter där Mazars har kontor.
vintras beslutade vi

Vägen till ett uthålligt företag kan se ut på många sätt. Ett sätt är att notera ett
aktiebolag, vilket ofta är en både lång och mödosam väg och kräver såväl kapital som goda rådgivare. Det Lundabaserade företaget NeuroVive berättar i det
här numret sin historia. För många företag är en notering ett bra sätt att få in
kapital samtidigt som man genom noteringen får krav på sig både vad gäller
redovisning och rapportering. För att klara detta långsiktigt krävs en kompetent styrelse, en ledning som vågar sätta rätt person på rätt plats men också att
knyta till sig bra samarbetspartner som till exempel revisorer och advokater.
Då finns det goda möjligheter att uppfinningen blir en innovation som leder
till ett uthålligt företag.
En fråga som berör många ägarledda företag är de så kallade 3:12-reglerna.
Sedan Finansdepartementet i april släppte sin proposition om ändrade 3:12
regler har debatten rasat och många har varit mycket kritiska. Regeländringen
tar i första hand fasta på vem och på vilket sätt löneunderlagen får utnyttjas.
Förändringen innebär både förbättringar och försämringar. Exempelvis får
man framöver använda mycket större löneunderlag men samtidigt krävs det
högre löneuttag av ägarna och att man äger minst 4 procent av aktierna. När
lagstiftarna går in och ändrar befintliga regler för att man tycker att dagens
regler har fått effekter som man inte avsåg så leder detta ofta till oönskade
effekter för andra. Vi har i detta nummer av Magasin Mazars en längre artikel
som förklarar reglerna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor och funderingar. Beslut kring regeländringen kommer tidigast i mitten av oktober.
Den blomstertid nu kommer har nu sjungits av skolklasserna och semestern
närmar sig. Jag hoppas innerligt att vi i år får mer sol än förra sommaren och
att vi alla får några lata dagar i solsken med en god bok och dagens sommarpratare i hörlurarna.
Trevlig sommar och trevlig läsning!
Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars SET
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kundprofil

Det Lundabaserade läkemedelsbolaget NeuroVive sjöng sig in på börsen. Från vänster: Bo Mellberg, Christian Svensson, Tomas Hagström, Eskil Elmér,
Johannes Nebel, Andreas Inghammar, Johannes Ehinger och Mikael Brönnegård.

Vägen till börsen
I april i år börsnoterades det Lundabaserade läkemedelsbolaget NeuroVive
Pharmaceutical på Nasdaq OMX Nordic Small cap lista. De gjorde det med sång.
– Har man ett antal lundensare som är verksamma i bolaget som även råkar
ingå i Lunds studentsångförening var det givet att vi sjöng oss in på börsen,
säger Eskil Elmér, docent i experimentell neurologi vid Lunds universitet, en
av grundarna och nu forskningschef i NeuroVive.
Text Monica Lindman FOTO lars lydig

A

lla företag har sin historia att berätta. NeuroVives väg till börsen är berättelsen om en ung
medicinstudent vid Lunds universitet som tillsammans med rätt människor lyckades göra
en upptäckt som gjort det möjligt för bolaget att delta i en
fas III-studie för utvecklingen av ett läkemedel som kan
komma att mildra skador hos patienter som bland annat
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drabbats av stroke. Och nu, efter 20 års intensivt forskningsarbete, patentansökningar och inte minst att hitta
finansiärer har deras arbete lett fram till en börsnotering
av bolaget. Men vägen till börsen är inte enkel och spikrak.
– Att ta fram ett läkemedel från upptäckt till kommersialisering tar cirka 15-20 år och är förenat med stora kostnader och mycket arbete. Vägen till börsen har därför varit en

Eskil Elmér en av grundarna och nu forskningschef i NeuroVive, är lundensaren som varit Lund trogen under både studietiden och yrkeskarriären.
Här cyklar han i väg för att lämna labprover.

både tålamodsprövande, mödosam och kostsam resa, säger
Eskil Elmér, när jag träffar honom och NeuroVives styrelseordförande, Greg Batcheller på deras kontor i Lund.
De sitter i forskningscentret Medicon Village i Lund. I
en inskription utanför byggnaden står att läsa ”Forskning
i Lund, läkemedel i världen”. Och det stämmer väl in på
NeuroVive.
Upptäckten
Under sina medicinstudier vid Lunds universitet i början
av 1990-talet forskade Eskil Elmér på epileptiska kramper
och celldöd. Han samarbetade med två andra forskarlag,
som var inriktade på forskning om syrebrist i hjärnan och
tillväxtfaktorer för nervceller.
– Det vi upptäckte för 20 år sedan var att cyklosporin-A
hade en kraftfullt skyddande effekt på nervceller när det
kunde ta sig in till hjärnans vävnader från blodet. Läkemedlet har potential att minska skadorna hos patienter
som drabbats av skallskador, stroke eller skador på andra
organ som har hög ämnesomsättning som till exempel
hjärtat, säger Eskil Elmér.
Vid den här tiden var amerikanen Marcus Keep gästforskare vid enheten för restorativ neurologi, där Eskil och
hans forskarkollegor då var verksamma. Han gav de unga
forskarna rådet att ta patent på upptäckten.
Patentet
Nu började en ny resa för de unga forskarna. Att söka
patent i Sverige visade sig inte vara helt enkelt.
– Framförallt kostar patentkonsulter mycket pengar och

för att kunna attrahera medel behövde vi kunna presentera en ordentlig affärsplan, något som vi inte hade erfarenhet av tidigare, säger Eskil Elmér.
– I januari 1995 skickade vi in vår ansökan till Svenska
patentkontoret i Stockholm som var mycket hjälpsamma,
minns Eskil Elmér.
Hawaii
Därmed var det första patentet säkrat och en kort tid därefter flyttade Marcus Keep till Hawaii för att arbeta som
neurokirurg, där han också fortsatte sin forskning. Marcus
Keep bjöd 1997 in den framgångsrike svenske hjärnforskare, professor Bo Siesjö, att efter sin pensionering bygga
upp en ny forskargrupp vid sjukhuset. Bo Siesjö lyckades
övertala Eskil Elmér att följa med till Hawaii som gästforskare.
– På Hawaii grundades Maas Biolab, LLC med medel
från studentsångare, vänner och familj för att finansiera
patenteringsprocessen och inleda kommersialiseringen
av forskningsfyndet.
När flytten sedan gick tillbaka till Lund efter ett år bildade han en egen forskargrupp vid Lunds universitet, och
1999 beviljades det amerikanska patentet för användningen av cyklosporin-A för att skyddar nervceller.
Milstolpar
För att kunna driva forskningen vidare var det nödvändigt
att få in nytt kapital och år 2000 grundades det svenska
dotterbolag som nu heter NeuroVive.
– 2003 fick vi ekonomisk stöttning av den privata affärs- >
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kundprofilen

ängeln Nils Stormby, vilket var helt avgö– Av styrelsens sju ledamöter är tre
rande för vår överlevnad. Före denna
kvinnor och sammantaget har vi en bred
investering var det endast näringslivsenerfarenhet från forskarvärlden, industrin
heten vid Lunds universitet som extern
och näringslivet både i Sverige och interpart som hade stöttat kommersialisenationellt, säger Greg Batcheller stolt.
ringen av forskningsupptäckten.
Rätt partner
Nästa viktiga milstolpe var listningen
– Att vara på börsen ställer helt andra
på Aktietorget 2008.
krav på finansiell redovisning och rap– Som tagit mycket tid i anspråk för
portering. Då känns det tryggt att samaross i ledningen och styrelsen, men sam- Greg Batcheller, styrelseordförande i
NeuroVive
beta med kompetenta samarbetspartner
tidigt gett oss den ekonomiska skjuts
som Sedermera Fondkommission och Mazars, avslutar,
som vi behövde, säger Greg Batcheller.
Greg Batcheller och Eskil Elmér.
Den 3 oktober 2008 listades NeuroVive på Aktietorget.
Likviddagen för listningsemissionen var dagen innan
Vad säger revisorn?
Lehman Brothers fall.
– Vi tycker det är väldigt inspirerande att vara med som
– Det var således en fråga om tajming, hade vår listrevisorer och rådgivare i NeuroVive som med all säkerhet
ningsprocess varit fördröjd några dagar hade vi aldrig
varit där vi är idag. Det kan vi tacka vår konsult Sedermera har en fortsatt spännande resa framför sig.
Ett än så länge relativt litet bolag som är publikt stöter
Fondkommission för. De har spelat en stor och viktig roll
för oss, de höll vad de lovade i listningsprocessen och leve- på många olika svåra frågeställningar, där vi tror att vi
kan vara ett bra stöd genom ett snabbt, professionellt och
rerade i utsatt tid. Under 2010 och 2011 var vi det mest
engagerat samarbete, säger Bengt Ekenberg, auktoriserad
omsatta bolaget på Aktietorget och 2012 var vi det tredje
revisor Mazars. ∏
mest omsatta. Då var det dags för oss att ta nästa steg till
OMX, säger Greg Batcheller.
Stark styrelse och ledning
För att klara av nästa steg krävs en stark styrelse och ledning som tror på företaget och som förstår vad det innebär att utveckla en helt ny klass av läkemedel. Sedan 2010
är Mikael Brönnegård vd för bolaget. I likhet med flera i
styrelsen har han medicinsk bakgrund och lång erfarenhet från läkemedelsindustrin.
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Bengt Ekenberg

event landskrona

Budskap ska inte ut –
de ska in

Och precis så blev det. Budskapen från några av landets främsta
föreläsare nådde in till alla de 160 personer som samlats på Landskrona
teater för att delta på eventet ”Tillväxt och utveckling – då, nu och i
framtiden”, som Mazars SET arrangerade i samverkan med Landskrona
stad för att fira stadens 600-årsjubileum.
Text Torsten Nilsson och Monica Lindman foto sayed Khatib

>
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event landskrona

Underhållning, flera intressanta och
tankeväckande föreläsningar, prisutdelning och paneldiskussion stod
på programmet när Mazars SET i
samverkan med Landskrona stad
arrangerade ett event på Landskrona
teater för att fira stadens 600-årsjubileum.

I

samband med eventet delade
Mazars SET för första gången
ut sitt pris till uthålliga företag
som gick till det Landskronabaserade företaget Parajett.
Eftermiddagen inleddes med att
de unga musicerande revisorerna
Filip Åkesson och Martin Erlandsson
framförde en egen komponerad låt
”You can have it all”. Det blev öppningen till en eftermiddag som bjöd
publiken på både skratt och allvar
men framför allt, ny kunskap, humor,
glädje och framtidstro.

Pulserar
Landskrona har haft sina uppgångar
men som också kanske hårdare än
de flesta andra orter drabbats av
nedgång. I dag pulserarLandskrona
av aktiviteter, det finns ett växande
näringsliv och det byggs många nya
bostäder i regionen.
I den här utvecklingen har en revisions- och konsultbyrå som Mazars
SET en given plats.
– Vi tänker globalt och agerar lokalt.
Vårt sätt att arbeta bygger på kvalitet
med engagerade medarbetare som
står för kontinuitet och tillgänglighet.
Det framhöll Mazars vd, Marianne
Sandén Ljungberg, när hon tillsam8

Retorikkonsulten Elaine Eksvärd
fångar publiken och får alla att lyssna.
Framtidens retorik är att kunna tala
med olika generationer och ”It’s the
story not the slides”. Så glöm alla
tråkiga power point bilder.

Vi lever i en global värld som är
drabbad av ekonomisk kris. Centralbankerna bedriver ett monetärt experiment, menade den prisade ekonomijournalisten Andreas Cervenka då
han talade om världsekonomin i ett
mikro- och makroperspektiv.

mans med Lennart Söderberg, kommunfullmäktiges ordförande och
Landskronas borgmästare och dagens
moderator Martin Svensson och Peter
Pankko, från Mazars SET i Landskrona hälsade välkomna till eventet.

Vi upplever nu det största
monetära experiment
någonsin

Berätta din historia och
var dig själv, då får du
folk att lyssna
Elaine Eksvärd

Lyssna
Retorik är konsten att övertyga och
få människor att vilja lyssna. Elaine
Eksvärd gav flera exempel på kända
retoriker genom historien allt från
antikens Aristoteles till personer som
idag får folk att lyssna.
– Det handlar först och främst om
att göra sig förstådd och att vara sig
själv. Leif GW Persson och Hans
Rosling är exempel på människor
som alltid är sig själva i alla situationer. Framtidens retorik är att kunna
tala med olika generationer och ”It’s
the story not the slides”. Så glöm alla
tråkiga power point bilder. Berätta
din historia istället. För ditt budskap
ska inte ut, det ska in, var rådet som
Elaine gav till publiken.

Andreas Cervenka

Monetärt experiment
Andreas Cervenka, prisad ekonomijournalist, tog åhörarna med på en
lätt svindlande resa om rekordlåga
räntor och det som han anser är
centralbankernas största ”monetära
experiment” någonsin.
– Det vi upplever nu är en systemkris som är den allvarligaste krisen
sedan 1930-talet. Det är en komplex
kris och eftersom den både är finansiell och politisk så skapar den problem för tillväxten. Bankerna har
exploderat i storlek och det har skapat
stora skulder. Centralbankerna räddar allt och alla och nya pengar öses
ut i ett jätteexperiment. Det senaste
decenniet tycks vi ha blivit beroende
av en skuld- och kreditdriven ekonomi. I något läge måste vi emellertid
börja betala tillbaka skulderna och det
påverkar naturligtvis vår tillväxt.

Författaren och historikern, Åke
Jönsson berättade målande och engagerat om de 100 dagar som han forskat i Riksarkivet och som resulterade
i boken ”Solskensolympiaden 1912”.

Gunnar Wetterberg talade om den
demografiska utvecklingens betydelse
för samhället och samspelet mellan
befolkningen och ekonomin.

Dagen avslutades med en paneldiskussion om hur vi ska komma till rätt
med ungdomsarbetslösheten i landet.
Martin Svensson, dagens moderator ledde diskussionen, fr v Gunnar
Wetterberg, Andreas Cervenka, Åke
Jönsson, Elaine Eksvärd och Torkild
Strandberg.

Befolkningen viktigast
Gunnar Wetterberg, välkänd historiker och författare, tog publiken
med storm då han berättade om
1900-talets demografiska utveckling.
Statistikernas planering när det gäller barnafödande visar på en jämn
fin vågrörelse. Verkligheten blev
annorlunda. Ingen hade väl räknat
med att det skulle födas flest barn
under krigsåren, enligt Wetterberg är
svenska 40-talister en konsekvens av
Stalingrad och hyresregleringen.
– Nu när 40-talisterna är på väg
ut från arbetsmarknaden blir det
problem eftersom det ställer stora
krav på de allt färre som är yrkesverksamma. Vi måste skapa förutsättningar för ökade investeringar,
organisera oss smartare och skapa
en riktigt bra skola. Vi måste bromsa
långtidssjukskrivningarna och skapa
fler ingångsjobb för att få lågutbildade och ungdomar ut i arbete. Här
kan lärlingssystem vara en lösning,
framhöll Gunnar Wetterberg och
uppmanade alla arbetsgivare bland
publiken att ta sitt ansvar.

Duktigt folk, bra företag och vår förmåga att
anpassa oss ska klara oss
ur krisen även den här
gången

– För oss är det alldeles nödvändigt
att ungdomar väljer att stanna kvar
på orten för att staden ska kunna
utvecklas. Och då är det vår skyldighet att vi satsar på bra skolor och
bygger bostäder, sade bland annat
Torkild Strandberg.
Elaine Eksvärd pekade bland annat
på den åldersrasism som finns i samhället.
– Antingen har du för lite arbetslivserfarenhet eller så har du jobbat
för länge. Arbetsgivaren borde inte
fråga människor vad de gjort utan
vad de kan göra istället.
– Det är vår skyldighet att se till
att ungdomar hittar nya vägar in i
arbetslivet. Här måste arbetsgivarna
ta ett större ansvar för resurserna är
vi människor och det finns en flexibilitet i svenskt näringsliv. Duktigt
folk, bra företag och vår förmåga till
anpassning ska klara oss ur krisen
även denna gång, fastslog Gunnar
Wetterberg. ∏

Gunnar Wetterberg

Solskensolympiaden 1912
En djupdykning i historien bjöd författaren och idrottshistorikern Åke
Jönsson på. Han tog med åhörarna
till ”solskensolympiaden” i Stockholm
1912. I detta ämne har han skrivit en
bok som bland annat visar Sveriges
betydelse för den då tämligen unga
olympiska rörelsen.
– Att spelen blev så lyckade berodde
i hög grad på engagerade människors
hängivna arbete, menade Åke
Jönsson.
Paneldiskussion
Dagen avslutades med en paneldiskussion där föreläsarna och kommunstyrelsens ordförande, Torkild
Strandberg, diskuterade ungdomsarbetslösheten.
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Flera nyanser
av hållbarhet
Hållbarhetsfrågorna kommer allt mer in i företagens vardag. Det är viktigt
att inse att det krävs ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna.
– Vi måste förstå hur ekonomiska, sociala och etiska frågor är kopplade till
varandra och till hållbarhet. För oavsett om vi producerar varor eller tjänster
måste vi även ha människan och framtidens generationer i fokus. Det säger
Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, som forskar i globala
leverantörskedjor och mänskliga rättigheter.
Text Monica Lindman FOTO Nicklas Gustafsson

L

övertygad om att
hållbarhet inte bara handlar om livscykelanalyser och
gröna berättelser utan är en
stark drivkraft för innovation och att
det går att utveckla affärsstrategier
som gör att hållbar utveckling också
blir lönsam. Men hon vill samtidigt
peka på att det i slutändan handlar
om att vi måste minska överkonsumtionen i samhället och få var och en
att ta sitt ansvar till detta.
– Konsumenternas makt och ökade
medvetenhet blir allt större. Att vi
tänker mer långsiktigt och kopplar
makroekonomisk tillväxt till global
hållbarhet blir därför allt viktigare,
säger Lin Lerpold, som också anser
att hållbarhetsarbetet måste komma
in redan i forskning och utveckling.
När företag tar fram nya produkter ska de redan i forsknings- och
utvecklingsskedet och i samarbete
med både leverantörer och kunder
hitta lösningar där man kan bygga in
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in lerpold är

hållbarhet genom hela värdekedjan.
Lösningar som även tar hänsyn till de
sociala och etiska aspekterna i hållbarhetsarbetet.
Nike
Hon lyfter fram Nike som ett typexempel på vad man kan åstadkomma om forskare, leverantörer och
tillverkare samarbetar och förstår att
hållbarhet också handlar om att sätta
människan i fokus.
– Nike tillverkar närmare 80 procent av alla basketbollar på marknaden. Limmet som användes vid
tillverkningen var skadligt att andas
in och därför behövde de anställda
använda skyddsmasker. Nike kunde
ha slagit sig till ro med detta, man
hade ju en fungerande produktion,
men beslutade sig för att koppla in
sin forsknings- och utvecklingsavdelning som i samarbete med leverantören tog fram ett vattenbaserat lim
som gör att de som jobbar i produk-

tionen nu slipper att använda skyddsmask, säger Lin Lerpold.
Sverige halkat efter
Lin Lerpold ser ingen motsättning i
att företag vill tjäna pengar samtidigt
som de tar ett socialt ansvar. Tvärtom
menar hon, så kan hållbarhetsarbetet leda till att företag ökar tillväxten.
Men hon tycker inte att företag i Sverige har arbetat lika bra som andra
länder med de etiska och sociala frågorna i CSR-arbetet.
– Självbilden är nog att vi är duktiga och att vi kommit väldigt långt
på området, men forskning visar att
svenska bolag generellt sett ligger
efter. Vi är bra på att tala om CSR och
införa grön teknologi, men det räcker
inte, säger Lin Lerpold, som gärna
skulle se att stora välkända varumärken i Sverige vidgar sina vyer och i
större utsträckning även tar ansvar
för de etiska och sociala frågorna
också utanför landets gränser.

Social
CSR

Miljö

Ekonomi

Fördelarna av CSR-arbetet eller hållbarhetsarbetet i ett företag uppstår när förbättringar på
ett område, till exempel det sociala arbetet, även
får positiva effekter på ekonomi eller miljön.
Många gånger rör det sig om synergieffekter
där den totala förbättringen för företaget överträffar summan av de enskilda förbättringarna.

Framtiden
De sociala och etiska aspekterna på
hållbar utveckling uppmärksammas
alltmer i debatten och är på stark
frammarsch.
– Det är positivt, säger Lin Lerpold,
som tror att det är just dessa frågor
som kommer att vara på agendan
framöver. Samtidigt är hon medveten om att det finns många hinder
på vägen. Korruption och politiska
beslutsprocesser hindrar utvecklingen. Och det finnas klara avvägningar mellan olika vinster i hållbarhetsarbetet beroende på hur man ser
det. Vi i de utvecklade länderna belönar gärna företag som utlovar hållbar
palmolja. Samtidigt innebär det att
många bönder i utvecklingsländer
kommer att bli utan försörjningsmöjligheter då de inte har gått över till
hållbar produktion ännu, säger Lin
Lerpold. ∏

Fattigdomsbekämpning
En annan viktig fråga är hur man ska kunna lösa rättvisefrågorna och bekämpa
fattigdomen i världen. I ett pågående forskningsprojekt utvärderar Lin Lerpold och
hennes forskargrupp bland annat den långsiktiga påverkan som biståndspengar till
Indonesien haft för fattigdomsbekämpningen i landet. Indonesien har oerhört stora
naturrikedomar. Men det är också ett land som har en stor andel sysselsatta
människor med inkomster som faller under fattigdomsgränsen. För att kunna höja
lönerna måste man också öka produktiviteten bland landets industrier. Det man
bland annat tittar på är hur det går att öka sysselsättningen över fattigdomsgränsen.
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mazars Pris

Mazars uppmärksammar
de uthålliga företagen
i Sverige

Mazars SET delade för första gången ut sitt pris till uthålliga företag som gick till Parajett i Landskrona, fr v Per-Anders Olsson, vice vd,
Anders Persson, vd och Tord Ohlsson, ägare och tidigare vd för Parajett.

Det finns många uthålliga företag i Sverige! Företag som varit verksamma
på samma ort länge och som skapat tillväxt och sysselsättning på orten och
som är en del av det lokala näringslivet. Det är dessa företag som vi på
Mazars vill uppmärksamma med vårt nyinstiftade pris.
Text Marianne Sandén Ljungberg och Monica Lindman
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Varför valde vi Parajett
Motivering
Parajett har på ett mycket bra sätt anpassat sig till ändrade marknadsförutsättningar och varit i framkant när
det gäller utnyttjandet av ny teknik inom den grafiska
industrin. Parajett har genom sin förmåga till förändring lyckats finna nya produkter och lösningar för att
styra företaget mot nya mål. Genom att vara lyhörd för
marknadens behov och hitta nya innovativa kommunikationslösningar har det varit möjligt att utveckla både
det egna företaget och kundernas affärer.

U

nder våren 2013 har Mazars SET instiftat
ett företagarpris som årligen ska delas ut till
uthålliga företag. Det första priset delades ut
den 16 maj i samband med det event som
Mazars SET arrangerade på Landskrona teater i samverkan med Landskrona stad för att uppmärksamma stadens
600-årsjubileum. Därefter kommer priset att varje år
delas ut på någon av de orter där Mazars har kontor.

Varför ett företagarpris
Inom Mazars SET har vi under mer än ett halvt sekel
arbetat med företag, stora som små. Många företag har vi
arbetat med länge andra under en kortare tid. Precis som
vi människor så lever också företag olika länge och skälen
är många. Vissa företag verkar i branscher som dör ut,
andra kan drabbas av ekonomiska svårigheter. Ett företag
som funnits länge måste också hantera frågor kring generationsväxling som även de kan få stor påverkan på företagets möjlighet att finnas kvar.
Idag finns cirka 437 000 svenska aktiebolag. Medellivslängden är 12,5 år. I dagsläget finns cirka 188 000 aktiebolag som har levt längre än tio år. Det är således långt
ifrån alla företag som blir gamla.
Kontinuitet och tillväxt
Oftast riktas en stor uppmärksamhet mot nystartade företag och bolag med en stark tillväxt. Men det finns andra
företag som vi också tycker ska uppmärksammas, de
uthålliga företagen. De företag som finns och verkar på
samma ort år efter år, som ger sysselsättning och är en
del av ortens näringsliv. För att kunna överleva i många år
krävs det att företaget klarat alla de förändringar som det

Parajett tar emot priset på Landskrona teater, fr v Per-Anders Olsson, Tord
Ohlsson, Anders Persson. Marianne Sandén Ljungberg, Anders Björnstedt,
och Peter Pankko från Mazars delade ut priset.

utsätts för. Ägarnas, styrelsens och lednings arbete att
driva och styra företaget mot
nya mål och utmaningar blir
avgörande om man ska lyckas i
förändringsarbetet.
Mazars företagarpris för uthålliga
företag vill uppmärksamma dessa företag. Vi vill med priset synliggöra dessa
företag och deras ägare som med
stort engagemang driver företaget
vidare mot nya utmaningar. ∏

Kriterier för priset
• Företaget ska ha funnits i minst 10 år
• Företaget har haft en omsättning de senaste 5 åren
på minst 10 Mkr per år
• Företaget har under de senaste 5 åren haft i genomsnitt minst 10 anställda
• Företaget har visat på en god lönsamhet och en sund
finansiering
Företaget ska också visa prov på kompetens att förändra och förnya sin verksamhet utifrån omvärldsförändringar. Detta kan exempelvis innebära nya produkter, nya marknader, nya produktionsprocesser. Genom
sin omvärldsanalys och förmåga till förändringar har
företaget överlevt de konjunktursvängningar som
råder i ekonomin.
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Text david hollertz

› Till att börja med, stort grattis! Hur
känns det att ha fått utmärkelsen?
– Tack! Självklart är vi både hedrade
och väldigt stolta. Priset känns också
som en tydlig bekräftelse på att den
inriktning vi valt för vår verksamhet
är riktig och att vi valt rätt väg.

tidigare. De utskick som görs ses
som en förlängning av det egna varumärket, då är det inte ett alternativ att
slarva med kvaliteten i papper, färg
eller tryck.

Du tog över som vd efter Parajetts
ägare och tidigare vd Thord Ohlsson
i höstas. Vad ser du som de viktigaste
utmaningarna framöver?
– Dels ska vi se till att fortsätta växa
med bibehållen lönsamhet, dels
handlar det om att fortsätta att vidareutveckla vårt digitala erbjudande. Min
bakgrund är i IT-branschen och de
erfarenheterna har jag förstås tagit
med mig in i rollen som vd. Målet är
att kunna erbjuda en helhetslösning,
där vi hjälper kunden att kommunicera sitt budskap genom hela kedjan,
från materialproduktion till distribution, och via flera olika kanaler.

› Den grafiska branschen har haft
det tufft på senare år och många
företag har slagits ut. Vad har varit
ert framgångsrecept för att klara
utmaningarna?
– Den skärpta konkurrensen och de
fallande volymerna har främst gällt
mer traditionell tryckeriverksamhet. Vi har valt att istället fokusera på
tjänster där det som produceras är
unikt och anpassad till varje mottagare. Fakturor till exempel, men inte
minst personlig direktreklam. Medan
vanliga försändelser minskar varje år
så ökar istället de individanpassade
reklamutskicken. Sedan handlar det
mycket om lyhördhet, att bevaka den
tekniska utvecklingen och att vara
proaktiv inför kundernas behov snarare än reaktiv.

› Vad vill era kunder ha idag som de
inte efterfrågade tidigare?
– Utöver den ökade individualiseringen är en viktig trend att kvalitet
prioriteras betydligt högre idag än
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som hela tiden pågår i verksamheten.
Här är Mazars initiativ att instifta ett
pris för just uthålliga företag verkligen ett steg i rätt riktning.

Anders Persson, vd Parajett

› Näringslivspriser och medias
rapportering kretsar ofta kring unga,
nystartade bolag. Riskerar väletablerade företag, som Parajett, att hamna
i skymundan?
– Visst tycker jag att verksamheter
som drivs entreprenörsmässigt och
har en lång historia förtjänar att uppmärksammas mer. Både för de stora
värden de skapar där de finns och
verkar, men också för den utveckling

› Slutligen, 2063 firar Landskrona
650-årsjubileum. Hur kommer det
Parajett som då deltar i festligheterna,
om 50 år, att se ut?
– Vi kommer vara fortsatt väldigt
duktiga på unik och personlig kommunikation. Exakt hur teknikerna
och kommunikationskanalerna sedan
kommer att se ut kan vare sig jag eller
någon annan sia om än så länge. Den
som lever får se, själv är jag vid det
laget en pigg 103-åring! ∏

3:12 reglerna

Text jenny stenesjö

3:12 reglerna
Vi förklarar ändringarna
Den 15 april i år kom Finansdepartementet med ett förslag om förändringar
i den så kallade löneunderlagsregeln, som är en beräkningsregel för aktiva
fåmansföretagsägare. Efter att remissinstanserna hade fått säga sitt kom sedan
en något reviderad lagrådsremiss den 31 maj.

K

ortfattat kan man säga att för fåmansföretagsägare med några få delägare och anställda
innebär förslaget i många avseenden en klar
förbättring. För större partnerägda konsultföretag, familjeföretag med många ägare, minoritetsdelägare samt fåmansaktiebolagsägare i företag med ett stort
antal anställda innebär förändringarna normalt en sämre
skattesituation.

ägarandel
Finansdepartementet föreslår i lagrådsremissen att enbart
delägare som äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget i
fortsättningen ska få tillämpa löneunderlagsregeln.
Förslaget innebär att delägare i bland annat större
konsultbolag inte kommer att kunna tillgodoräkna sig
löneunderlaget om inte ägarandelen är minst 4 procent.
Förslaget drabbar alla delägare i fåmansföretag som äger
mindre än 4 procent varför det kan finnas anledning att
se över ägarstrukturer.

Viss lön
Lagrådsremissen innebär att kravet på att delägaren måste
ha tagit ut en viss lön från bolaget för att få använda sig
av det lönebaserade utrymmet, ändras till 9,5 inkomstbasbelopp med ett tillägg på 10 procent av den del av

löneutbetalningarna över 100 inkomstbasbelopp som
löper på delägarens andel. För att inte löneuttagskravet
ska bli orimligt högt har en begränsning införts. Begränsningen innebär att oavsett storlek på löneutbetalningar
från bolaget begränsas absolut högsta löneuttagskrav för
en delägare till 40 inkomstbasbelopp (2 264 000 kr). I det
ursprungliga förslaget uppgick taket till 100 inkomstbasbelopp. För en ensam ägare till ett bolag med 20 miljoner
i utbetalda löner innebär detta att löneuttagskravet blir;
9,5 inkomstbasbelopp = 537 700 kr
+ (20 000 000 - 5 660 000 ) X 10 % = 1 434 000 kr
Totalt löneuttagskrav: 1 971 700 kr.
För delägare i mindre företag blir kraven på löneuttag
tuffare eftersom nuvarande bestämmelser om 6 IBB
+ 5 procent av den totala lönesumman försvinner.

Närstående
Om flera närstående äger andelar eller arbetar i bolaget
räcker det att en av dessa uppfyller löneuttagskravet. Således måste det inte vara en person som äger aktier i bolaget
som uppfyller kravet. För att inte närstående ska kunna
dela upp sitt aktieägande och på så vis erhålla en mer förmånlig skattesituation än icke närstående delägare, gäller
dock att alla närstående delägare som har mer än 4 procent av aktierna i bolaget räknas som en. Löneuttagskravet
på en av dessa personer grundar sig sedan på det totala
>

15

3:12 reglerna

antalet aktier som närståendekretsen (över 4 procent) har
i bolaget med ett högsta löneuttagskrav på 40 inkomstbasbelopp enligt ovan.

Ökat
löneunderlag
De som uppfyller löneuttagskravet kommer i framtiden att kunna tillgodoräkna sig 50 procent av i bolaget
utbetalda löner. Tidigare fick 25 procent av löner upp till
60 inkomstbasbelopp (3 396 000 kr) och 50 procent av
lönesumman över detta räknas in i löneunderlaget. Detta
innebär att delägare i bolag med ett mindre antal anställda
som har möjlighet att ta ut lön som uppfyller kravet på lön
om 9,5 inkomstbasbelopp, får ett högre löneunderlag som
de kan tillgodoräkna sig. En person som har 3 miljoner
i utbetalda löner i sitt bolag och själv har möjlighet att ta
ut lön om cirka 530 000 kr kommer efter förändringen
att öka sitt löneunderlag från 750 000 kr till 1 500 000
kr. Samma fördel tillkommer en enmansföretagare. Tar
den personen ut lön över kravet kan han eller hon enligt
de nya reglerna året efter ta ut hälften av den lönen i lågbeskattad utdelning.

Lagrådsremiss
Regeringen har även velat se över frågan om storleken
på sparade löneunderlag och den latenta skatteskuld som
man menar att det innebär. För att inte bolagens löneunderlag ska växa sig för stora begränsas därför löneunderlaget per år till maximalt 50 gånger delägarens eller
någon närståendes löneuttag. Enligt lagrådsremissen
behöver delägaren inte själv ta ut lön i bolaget, vare sig
för att uppfylla löneuttagskravet eller begränsningen av
löneunderlaget till 50 gånger den egna lönen, det räcker
att en närstående gör så.

Koncern
I lagrådsremissen regleras även begreppet koncerntillhörighet. Under ett antal år har det debatterats om när
ett företag ska anses vara ett dotterbolag skattemässigt.
Det är ju som bekant enbart löner från dotterbolag som
får räknas med i löneunderlagsberäkningen. Tidigare har
både den som äger mer än 50 procent av kapitalet och
den som äger mer än 50 procent av rösterna ansetts som
moderbolag. Bolag har alltså kunnat ha en så kallad dub-
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Med anledning av de nya lagförslagen
har Mazars skatteavdelning under
våren anordnat ett flertal seminarier
i Skåne, Göteborg och Stockholm.
Då intresset från våra kunder har
varit stort planerar vi att genomföra
ytterligare seminarier under hösten
2013. Så håll utkik!

bel koncerntillhörighet. I årets lagrådsremiss har man nu
satt ner foten angående detta och definierat dotterbolagsförhållande som mer än 50 procent av kapitalet. Dubbel
koncerntillhörighet är i och med detta inte längre möjlig.
Det innebär att de som strukturerat sina bolag efter de
gamla reglerna bör se över sin struktur omgående.

Slutsats
Vår slutsats är att de delägare som i och med förslaget
riskerar att beskattas hårdare på kommande utdelningar
och kapitalvinster är främst delägare i familjeföretag.
Mindre fåmansföretag med 6-8 anställda och enmansföretag kommer dock i och med förändringarna att få
en betydligt förmånligare skattesituation, förutom för
de delägare i mindre bolag som inte har råd att ta ut
9,5 inkomstbasbelopp i lön varje år.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Eftersom löneunderlagsregeln innebär att löner utbetalda året
före beskattningsåret är det som löneunderlaget beräknas
på, skapar de föreslagna förändringarna en osäkerhet. Det
är årets löner, utbetalda under 2013 som måste anpassas
till en förändring som vi inte helt fullt vet hur den kommer se ut.
Med anledning av de nya lagförslagen har Mazars
skatteavdelning under våren anordnat ett flertal seminarier i Skåne, Göteborg och Stockholm. Då intresset från
våra kunder har varit stort planerar vi att genomföra ytterligare seminarier under hösten 2013. Så håll utkik! ∏
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Skatteverket backar om ränta
Domstolarna underkänner Skatteverkets sätt att värdera lån mellan
moder- och dotterbolag. Det kan leda
till färre upptaxeringar i framtiden.
Skatteverket har i flera fall fått nej
i domstol när de har upptaxerat företag som lånat till hög ränta inom en
koncern. I det senaste fallet handlade
det om ett svenskt dotterbolag som
handlar med VVS-varor och som fått
ett lån från sitt Luxemburgbaserade
ägarbolag. Frågan var om det var til�låtet att använda externa bottenlån
med säkerhet som jämförelse – där
räntan var lägre – eller om dotterbolaget kunde betala högre ränta till
moderbolaget utan att upptaxeras.
Huvudregeln i det här läget är att
Skatteverket ska bevisa om ett företag har prissatt ett aktieägarlån felaktigt, eller ”inte marknadsmässigt”.
Som marknadsmässig ränta betraktas den högsta tänkbara ränta som
bolaget kan låna till på den vanliga
kreditmarknaden. Konsekvensen av
att Skatteverket kan bevisa att ett lån
inte är marknadsmässigt, är att den
så kallade korrigeringsregeln slår till
för att justera – höja – dotterbolagets
skattepliktiga resultat – och därmed
även höja skatten.
I det här fallet ville Skatteverket
alltså använda dotterbolagets externa
bottenlån där räntan låg på åtta pro-

cent som jämförelse med det lån man
fått från moderbolaget där räntan var
16,5 procent. Myndigheten anförde
att moderbolaget per automatik hade
bättre insikt och kontroll i dotterbolaget och därför inte borde få ta
ut högre ränta än åtta procent.
Det resonemanget underkändes
av kammarrätten som istället konstaterade att bottenlånen inte var en
relevant jämförelse eftersom de hade
lämnats mot säkerhet och med bättre
rätt till återbetalning. Kammarrätten
slog fast att Skatteverket inte lyckats
göra sannolikt att räntan på aktieägarlånet inte var marknadsmässig. Därför fanns det inte heller anledning att
upptaxera dotterbolaget med stöd av
korrigeringsregeln. Så med en tredje
förlust i ryggen är frågan om Skatteverket kommer att framhärda med
sin extensiva tolkning. Det är framför allt det så kallade Diligentia-målet
som ligger till grund för bedömningen att insyn från moderbolaget
per automatik innebär att ägarlån
ska likställas med ett bottenlån med
säkerhet. Osäkerhet kommer att råda
på den här punkten tills ett liknande
mål har prövats i Högsta förvaltningsdomstolen.
Källa Resultat

Bedrägeri kan utesluta avdragsrätt
Det är bäst att ha kontroll på din

avtalspartners handel och vandel. För
om din avtalspartner begår momsbedrägeri kan du mista rätten att dra
av moms.
Bakgrunden var en rad affärer där
Scania Metall KB handlade med silvergranulat från ett företag i Tyskland, sålde till ett företag i Danmark
som sålde vidare till företag i Helsingborg vilka i sin tur sålde tillbaka till
Scania Metall. De gränsöverskridande
försäljningarna skedde – korrekt –
utan mervärdesskatt. Men vid försäljningen från Helsingborgsföretagen
till Scania togs mervärdesskatt ut,
så när Scania Metall ville ha avdrag
för den ingående mervärdesskatten
vägrade Skatteverket och förklarade
att Scania Metall, om de fullgjort sin
undersökningsplikt, borde ha insett
att det låga priset från Helsingborgsföretagen hade finansierats genom
den icke redovisade mervärdesskatten. Scania Metall å sin sida hävdade
att de borde få dra av för den ingående skatten eftersom förutsättningarna i lagen var uppfyllda – något
annat skulle strida mot både legalitets- och rättssäkerhetsprinciper.
Med hänvisning till EU-domstolens
praxis ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att ett företags avdragsrätt
i bedrägerifall ska bestämmas utifrån
om företaget har ond eller god tro
beträffande motpartens skatte-bedrägeri. Domstolen återförvisade fallet
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till kammarrätten i Göteborg
för muntlig förhandling. Nu ska
kammarrätten pröva om Scania
Metall handlade i god tro eller inte
i fråga om Helsingborgsföretagens
skattebedrägeri.
Källa Resultat

Skattemål på is
Skattetillägg har straffrättslig karaktär, enligt en färsk dom från Hovrätten. Det betyder att man inte kan
både åtalas och få skattetillägg för en
och samma gärning.
Alltmer tyder på att de svenska
skattereglerna är oförenliga med förbudet mot dubbelbestraffning. Nyligen kom ett förhandsavgörande från
EU-domstolen som många väntat på.
Haparanda tingsrätt hade begärt ett
förhandsavgörande i frågan om en
företagare som först fick skattetillägg
och sedan åtalades för samma gärning. EU-domstolen slog fast att
skattetillägg som har straffrättslig
karaktär inte får kombineras med
andra straffrättsliga sanktioner. I
mitten av april kom en dom i ett
liknande fall från Hovrätten över
Skåne och Blekinge, som lär påverka
Tingsrättens ställningstagande.
Hovrätten avvisade ett åtal för grovt
skattebrott eftersom den ansåg att
det skattetillägg som mannen påförts
för samma oriktiga uppgift i deklara-
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tionen hade straffrättslig karaktär. I
domen hänvisade hovrätten både till
EU-domstolens praxis angående förbudet mot dubbelbeskattning och till
förhandsbeskedet i Haparandamålet.
I väntan på ett avgörande beslut från
Högsta domstolen kommer nu en
rad liknande processer att förklaras
vilande.
Källa Resultat

Fastighetsägare får högre skatt
Fåmansföretagare i fastighetsbranschen kommer att tjänstebeskattas
i större utsträckning eftersom de
bedöms vara viktiga för vinsten i företaget.
I två aktuella domar har Högsta
förvaltningsdomstolen gjort bedömningen att ägare av fastighetsförvaltningsbolag varit verksamma i betydande omfattning, i bemärkelsen att
de har kvalificerade andelar i företaget. Det innebär i nästa steg att de
ska beskattas i inkomstslaget tjänst
istället för kapital i enlighet med 3:12
reglerna.
När bedömningen om betydande
omfattning görs ska man utgå från
vilken betydelse arbetsinsatsen haft
för lönsamheten i företaget. Det har
gjorts paralleller mellan fastighetsoch kapitalförvaltande företag men
den här nya praxisen innebär att,
medan en delägares verksamhet vid

kapitalförvaltning tenderar att klassificeras som ”icke betydande omfattning”, är det tvärtom med fastighetsförvaltning. I det ena fallet handlade
det om en syster och styrelseledamot
som blev verksam i betydande omfattning genom att hennes bror var vd
och aktiv i företaget åtminstone 200
timmar om året. I det andra fallet
handlade det om två ägare som båda
la ner 8-10 timmar i veckan. I bägge
fallen ansåg Skatterättsnämnden att
det inte var arbetsinsatserna utan
fastighetspriserna som genererat vinsterna i företagen och därför skulle
det inte vara ”betydande omfattning”
och inte heller kvalificerade andelar.
Högsta förvaltningsdomstolen kom
istället fram till att det inte är antalet
timmar som är avgörande utan det
faktum att det var ägarna – eller i det
första fallet den närstående – som
faktiskt sköter förvaltningen och de
strategiska besluten i verksamheten.
Därmed var deras insatser avgörande
för genererandet av vinst, vilket innebar att de var verksamma i betydande
omfattning och att deras andelar i
företaget därför var kvalificerade.
Domstolen poängterade också att det
är skillnad mellan kapital- och fastighetsförvaltning eftersom det senare
kräver arbetsinsatser av annat slag.
Slutsatsen var att det måste göras en
bedömning från fall till fall.
Källa Resultat

Snabb ekonomifakta

Snabb ekonomifakta
Reskostnadsersättningar 2013

Uppgifter från SCB

Traktamenten, inrikes
1/1 dag
1/2 dag (>12-<19)
> 3 mån
> 2 år
Schablon natt
Dubbelt boende, under första månaden

Arbetslöshet %
April

220
110
154
110
110
66

Traktamenten, utrikes
Se skatteverket.se
Reduktion i % vid
Frukost, lunch och middag
Lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost

Inrikes/Utrikes
90/85
70/70
35/35
20/15

18,50
9,50
6,50
10 000

Arbetsgivaravgifter mm 2013 %
31,42
15,49
10,21
0,00
24,26

Inkomstnivåer, 2013
Max grundavdrag
121 100–133 300
Ingen statlig skatt
426 300
Max statlig skatt – 25%
604 700
Max pensionsrätt
456 762
Max sjukpenning
333 750
OBS, se brytpunkter 2013 under skatteskala 20:3

Avgifter till Bolagsverket för AB
Nyregistrering
Ändringsanmälan
* firma/namn
* övrigt
Fusion – förenklad
Frivillig likvidation
Likvidation upphör och
verksamheten återupptas
Anmälan om likvidation
Anmälan om eget utträde
Lägre avgifter med e-tjänst.
Se även bolagsverket.se

Pris bb
Förhöjt bb
Inkomst bb

KPI, Konsumentprisindex

Bilersättning per mil – skattefri
Egen bil
Tjänstebil, bensin
Tjänstebil, diesel
Avdrag medges för belopp överstigande

Födda 1948 – 1986
Födda 1987 –
Födda 1938 – 1947
Födda – 1937
Särskild löneskatt

Basbelopp -bb

2 200
1 200
900
1 500
1 000
500
500
900

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Årsmedel

Bostadsförmån
per kvm, kr/år
inklusive värme men
exklusive hushållsel
Storstockholm
Storgöteborg
Kom m > 75 000
Övriga kommuner
Utom tätort
Värde ovan är ej marknadsvärdet

2013
8,7

2012
7,8

2013

2012

44 500
45 400
56 600

44 000
44 900
54 600

2013

2012

312
313,39
314,65
314,03

311,85
313,92
314,80
315,49
315,23
314,45
313,23
313,55
314,81
314,59
313,82
314,61

2013

2012

1 101
1 027
972
889
800

1 077
1 007
955
873
786

2013

2012

3 500
3 500
1 500

3 500
3 500
1 500

3 500
1 500
3 500

3 500
1 500
3 500

Förmån av fri semesterbostad
När marknadsvärde
saknas/vecka
Fjällstuga
Jul, Nyår
Februari – april
Övrig tid
Sommarstuga
15/6 – 15/8
Övrig tid
Bostad utrikes

Bilförmån

Kostförmån

2013

2012

F, L, M
Fri L eller M
Fri F

200
80
40

200
80
40

Förmån av lånedator
Värderas till marknadsvärde

Max underlag
Max avgift

Tidningar, bok, resa, idrott,
kultur m.m.
Livsmedel, hotellrum
Övrigt

2013

2012

456 762
32 000

440 699
30 800

Av

På

6,00
12,00
25,00

5,66
10,71
20,00

Momsredovisning vid EU-handel
Nya regler från och med 1 januari 2013.
Läs mer i vår APP, Mazars Ekonomifakta

Räntor

2013

Statslåneränta
per den 30/11
Genomsnittlig
statslåneränta
Basräntan 2011-10-01
Referensräntan
Räntefördelningsränta
Taxeringsår
2010
2011
2012
2013

2012
1,49

1,25
2

1,52
1
2

Positiv
7,89
8,20
7,84
7,15

Negativ
3,89
4,10
3,84
2,65

Skatteskala 2013
32 kr i kommunalskatt men exkl jobbskatteavdrag
Taxerad inkomst
skatt i
varav
före grundavdrag
skikt, % statlig, %
0 – 413 200
32
0
413 200 – 591 600
52
20
591 600 – eller mer
57
25
På inkomster över 413 200 kr tas statlig inkomstskatt
ut med 20 %. På inkomster över 591 600 kr uppgår
den statliga skatten till 25 %. Beaktas grundavdraget
blir gränserna (brytpunkterna) 426 300 kr respektive
604 700 kr.

Representation,
exklusive moms
Lunch, middag, supé
Övriga måltider
Övrigt kringarrangemang
Representationsgåva

2013

2012

90
60
180
180

90
60
180
180

Skattefria gåvor, anställda, inklusive moms
2013
Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva

Gör beräkning på skatteverket.se

Allmän pensionsavgift

Mervärdesskatt i %

450
1 350
15 000

2012
450
1 350
10 000

PS…
akt
uppd uella
a
hitta teringar
r
App, E du i vår
kono
fakta mi-
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