Inkomstskattelagen styr

Vår långa erfarenhet

Använder du bilen i firman och/eller har kontoret

av småföretagarnas behov

hemma är det värt att lägga ned några minuter och

och verklighet har lagt

gå genom gällande regler för att kunna välja det

grunden till vårt unika

som är rätt för dig.

ekonomiska redovisningssystem. Vi är tämligen

Inkomstskattelagen talar om begreppet rörelse.

ensamma om att använda

Ingen skillnad på enskild firma eller AB.
Alla kostnader orsakade av rörelsen är avdragsgilla.
Du bestämmer vilka kostnader du anser att din
rörelse har orsakat.

kontantmetoden och
riksdagens beslut om regelförenklingar vilket sparar
våra kunder två tredjedelar av bokföringskrånglet.
Våra kunder har alltid fullständig kontroll över sin

Med bil i rörelsen behöver du skilja på:

företagsekonomi.

1) Hur användandet av bilen beskattas.

Läs om våra förmånliga företagspaket.

2) Vem som äger bilen.

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss

3) Hur bilen betalas.
Vår folder om bilen och kontoret i bostaden är vår

Välkommen!

första i ämnet:
Liten skattekurs för småföretagare.

Vi hoppas att du har glädje och nytta av

Lars Hammarbäck
Civ.ing. 25 år i exportindustrin
F.d. ordförande Företagarna i Täby

informationen.
.

Kanalvägen 15, 2 tr. • 183 30 TÄBY
Telefon vxl: 08-473 01 00 • Fax: 08-792 39 80
E-post: info@mrev.se • www.mrev.se

Liten skattekurs
för småföretagare

BILEN
KONTOR
OCH

I BOSTAD

BILEN OCH KONTOR I BOSTAD
Användande av bilen

Hur bilen betalas

Kontor i bostad

Har du en bil som enbart används i din rörelse (skåpvagn,

Som vanligt gäller huvudregeln att rik blir rikare och fattig

Återigen gäller regeln enligt inkomstskattelagen att

transportvagn) drar du av alla kostnader i rörelsen. Har du

fattigare. Bäst är att betala bilköpet med egna pengar. Köp

merkostnaden orsakad av rörelsen är avdragsgill.

en personbil som du också använder privat drar du inte av

en billigare bil! Näst bäst är att ta ett banklån. Ränta 7-10 %.

För att slippa tjafsa med folk om småsaker, har skatte-

några kostnader i din bokföring. Istället drar vi av

Åtminstone kan du resonera med banken om uppskov

förvaltningen sedan många år infört schablonavdrag.

18:50/mil x körning mil i rörelsen i din deklaration.

med amorteringar. Sämst är leasing. Ränta 30 – 40 %.

4.000/kr år för kontor i bostad. Om man så sitter vid ett

Ingen barmhärtighet om du missar någon betalning.

hörn av köksbordet. Inga krav på egen ingång.

Drar du av bilkostnaderna i bokföringen åker du på att

Varför leasar så många småföretagare sina utrustningar?

Bor du i villa räknar du ut driftskostnaden/år.

beskattas för ett förmånsvärde på 50 – 60 tkr plus egen-

De har inga pengar. De tror på leasingföretagens lockrop

Normalt 40 – 50 tkr. Inga räntor räknas med (dessa

avgifter. Det kommer att kosta dig c:a 1.000 kr mer skatt

om låga räntor. Att låna ut till bilköpare är ett högrisk-

avdrag utnyttjar du privat). Om 10 % av ytan utnyttjas av

per månad än att dra av 18:50/mil i deklarationen.

projekt. Då krävs räntor på nivåerna ovan. Självklart vill

rörelsen kan du alltså dra av 4-5 tkr i deklarationen.

De med AB åker på skatt och arbetsgivaravgift när de tar

ingen skylta med det. Därför döljer de det på alla sätt med

Tar du en internhyra av ditt eget företag blir det bara en

ut pengar för att betala bilkostnaderna. Du med egen-

tal om återköpsvärden och olika ”faktorer”. Som vanligt

rundgång. Detta måste redovisas i deklarationen. Annars

företag betalar ingen skatt på dina uttag.

måste de med AB ta ut en lön med medföljande skatt och

väntar straffskatt på 40 %. Tar du ut en hyra på 100 tkr av

arbetsgivaravgifter för att kunna betala bilen. Därför leasar

ditt företag måste du redovisa att driftskostnaderna för

Vem som äger bilen

de vanligtvis sina

kontorsdelen är 10 tkr. 90 tkr förs då tillbaka på dig som

Huvudregeln är, att en rörelse inte skall stå som ägare till

inköp av kapital-

inkomst tjänst.

några tillgångar. Står din rörelse som ägare till bilen,

varor. Som vanligt

beskattas vinsten vid försäljning i rörelsen. I ett AB uppgår

kan ju du som

skatten på vinsten till nära 70 %. I ett egenföretag till upp

egenföretagare ta

mot 50 %. Säljer du bilen privat blir det ingen skatt alls på

ut pengar ur ditt

vinsten. De med AB måste ta ut en lön för att kunna köpa

företag utan skatt.

Körsträckan uppskattas. Få av våra kunder har körjournal.

bilen privat. Med skatt och arbetsgivaravgifter. Du med
egenföretag kan ju ta ut pengar utan skatt för att köpa bilen.

Bor du i lägenhet måste du ta hänsyn till merkostnaden.
Bor du i en trerummare och drar av en tredjedel av hyran
för kontor, måste du kunna styrka att du utan rörelsen
kunnat klara dig med en tvårummare. Den fighten klarar
du aldrig. Nöj dig med 4.000 kr schablon.

