dags att deklarera

Axels
bästa tips
i sista stund

Axel Pettersson har bråda tider när det är dags
för kundernas deklarationer. Snart är allt digitalt.

Text: Helena Wennström

H

ushållningssällskapen över hela
landet bygger upp ekonomi- och redovisningstjänster, antingen i den
ordinarie verksamheten eller egna bolag. I
Norrbotten-Västerbotten arbetar tio personer
med redovisningstjänster.
– Det har ökat utan att vi har marknadsfört
tjänsterna. Det har varit mun till mun-metoden, säger vd:n Mikael Kivijärvi.
– Vår styrka är att vi inte bara levererar ekonomitjänster utan också kan följa upp inom
ett stort antal ämnen där vi är experter. Vi levererar helhetslösningar.
Kunderna finns inom olika branscher på
landsbygden: lantbruk, skog, livsmedel och

Avdrag för resor och kontor
■ Du kan få göra avdrag i deklarationen för
kostnader som du inte har med i din bokföring,
exempelvis resor med bil på 18,50 kronor per
mil. För särskilt inrättad lokal i bostaden kan
man få avdrag för kostnader med högst 3 000
kronor. Schablonavdrag för administrativ t arbete på minst 800 timmar i privatbostad är 2 000
kronor i hus och 4 000 kronor i lägenhet.

Byt till en karensdag
■ Om du har din huvudinkomst från enskild
firma eller handelsbolag är det viktigt att du
sskyddar dig vid sjukdom och bara har en karen
dag i sjukförsäkringen. Det kostar cirka 3 000
kronor om året. Är näringsverksamheten en
sidoverksamhet spelar karenstiden inte stor roll.
dig
Skynda dig att byta till en dag om du närmar
55-årsdagen, efter 55 går det inte att minska
karensdagstiden.
Utny ttja förlusten
■ Om din nystar tade firma gick med förlust
2017 och den inte är äldre än fem år kan du
nt
hantera underskottet på två sätt: som ett allmä
avdrag för förlust upp till 100 000 kronor mot
skatten på tjänsteinkomst eller ackumulera det
till kommande år. Ackumulerat underskott kan
i
dras av mot ett framtida överskott i firman, vilket
vissa fall kan vara mer lönsamt.
Öppet avdrag
■ Om du inte är säker på om en kostnad är avdragsgill kan du beskriva vad du har gjort under
r
övriga upplysningar i deklarationen. Du slippe
i så fall att betala skattetillägg om Skatteverket
inte godkänner avdraget. Detsamma gäller för
inkomster om du inte vet om de ska tas upp eller
inte.

16

Sena stödutbetalningar
år
■ Många har fått stödutbetalningar för flera
t
under 2017. Det medför att resultatet blir väldig
att
för
sfond
isering
period
helst
d
Använ
högt.
att
fördela vinsten över flera år. Du har möjlighet
fördela resultatet under fem år.

Hushållningssällskapen erbjuder både ekonomitjänster och rådgivning

Efterfrågan på ekonomitjänster ökar bland småföretagare
över hela landet. Det en fördel
för dem om det finns annan
rådgivning inom branschen
under samma tak.

För dig över 66 år
■ Den som fyllde 66 år 2017 och då drev aktiv
näringsverksamhet kan få särskilt låg skatt
om hen deklarerar ett överskott på maximalt
100 000 kronor. Skatten blir i regel högst 20
procent inklusive den nya löneskatten på 6
procent. Viss planering krävs.

Stora kapitalunderskott
■ Om underskott i inkomst av kapital överstiger
100 000 kronor begränsas avdragen. Den del
som ligger över 100 000 kronor dras av mot
skatten till endast 21 procent i stället för 30
så
procent. Fördela räntor på gemensamma lån
att avdragsbegränsningen undviks.

Mer än deklationshjälp

Glöm deklarationspapper i
pärmen – eller lösblad i en
plastkasse. Snart är inkomstdeklarationen till Skatte
verket helt digitaliserad.
Det kan företagare dra
fördel av.
Text: Helena Wennström
Foto: Tobias Vindervi

E

n av få deklarationsnyheter i år är att
man inte längre kan ansöka om återbetalning av el- och dieselskatten på
blankett. Det måste göras digitalt.
– Därmed är digitaliseringen fullgjord
inom deklarationsarbetet. Digitaliseringen
fortgår på Skatteverket och det stora steget
kommer nog om ett par år, säger Axel Pettersson, affärsutvecklare på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
Att deklarera elektroniskt förenklar

på flera sätt. Bland annat öppnade Skatteverket redan den 20 mars för inkomstdeklarationen. Den som förberedde sig i god tid
och skaffade digital brevlåda kan redan ha
fått sin skatteåterbäring. Tidig återbäring är

en stor likviditetsmässig vinst för företagare, som tidigare fick vänta till slutskattebeskedet i december.
Med hjälp av bank-id kommer man också
snabbt åt relevant underlag från tidigare år,
vilket underlättar om man byter redovisningskonsult.
Men att man gör saker på ett nytt och
snabbare sätt innebär inte att allt är enklare, varnar Axel Pettersson. Kanske blir det
ännu viktigare än tidigare att ha en rådgivare. Att snabbt fylla i rutorna själv kan bli
dyrt i slutänden.
– Den redovisningskonsult man anlitar
behöver både ha praktisk förståelse och teoretiska kunskaper. Hen måste ha förståelse
för företagaren och se utvecklingsmöjligheterna i företaget för att skapa en effektiv
rådgivning, säger han.
I år ska deklarationen lämnas in senast

den 2 maj. Man kan söka uppskov till den 15
juni om man anlitar en redovisningsbyrå
som kan söka byråanstånd, men det kräver
att redovisningsbyrån lämnar materialet
digitalt.
– Det har blivit svårare att planera rätt
företagsstrategiskt än tidigare, säger Axel
Pettersson. ■

Fakta: när du väljer
redovisningsbyrå
■ En kompetent redovisningsbyrå hjälper

dig som företagare att tjäna mer pengar
och få en bra uppföljning på verksamheten. För mindre företagare är inte bara
siffrorna viktiga – man måste också prata
samma språk. Välj en ekonomikonsult som
har erfarenhet av din bransch.
■ Redovisningsbyrån bör ha de tjänster
som ditt företag behöver nu och i framtiden. Du ska kunna växa med den.
■ Att välja en auktoriserad redovisnings-

byrå är ett sätt att kvalitetssäkra tjänsten.
■ Magkänslan är avgörande. Kolla runt
innan du bestämmer dig för vem du ska
anlita så att du har förtroende för din
konsult.
turism. Men Hushållningssällskapet har också
urbana småföretagare som kunder.
I Kalmar-Kronoberg-Blekinge arbetar affärsutvecklaren Axel Pettersson sedan ett år
med att bygga upp tjänster inom redovisning,
bokföring och skattefrågor. Nu arbetar fem

rådgivare i området med detta och de samarbetar med sällskapets rådgivare inom andra
områden.
– Många kunder gillar att vi kan hjälpa till
med alla delar av företaget. Det förenklar för
dem i den administrativa värld vi lever i, säger
Axel Pettersson.
En anledning till den ökade efterfrågan på
den här typen av tjänster är att revisorstvånget slopades för småföretag för några år sedan,
tror Mikael Kivijärvi:
– Företagarna behöver ett bollplank, inte
bara för ekonomin utan även för praktiska och
strategiska frågor. Det var sådant man tidigare
pratade med sin revisor om. ■

Företagarna behöver
ett bollplank, inte
bara för ekonomin…

Fyra utmärkelser i Jordbruksverkets tävling
Framtidens smartaste stall!
Vi är stolta över våra byggrådgivare, som tänker helhet kring framtidens bästa stall:
Logistik, byggteknik, arbetsmiljö, miljökrav, ekonomi och produktivitet. Ditt stall blir ﬂexibelt,
innovativt, effektivt och främjar god djurhälsa och en modern arbetsmiljö.
hushallningssallskapet.se

17

