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Genom att anlita Mälardalens Revision & Redovisning får du del av alla

 riksdagens beslut om att minska småföretagarnas skatter. Vi är också de 

enda i landet som utnyttjar riksdagens beslut om att minska småföretagarnas

papperskrångel.

För dig betyder det..........................................................tkr skatteminskning! Grattis!

Så här blev din och familjens skatt taxeringsåret 2013 (= inkomståret 2012)

Vid punkt 1 ser du vad du (eller ni i familjen tillsammans ) drog in under året       

(............................tkr). Av detta vill skattemyndigheten ha............................tkr. Eller..............%

Förra året införde regeringen sänkt egenavgift för egenföretagare med upp till 20 tkr

Hur mycket fick du? Se vid punkt 2 i skatteberäkningen. Du fick............................tkr. 

Alliansen vann de två senaste riksdagsvalen tack vare jobbskatteavdraget

Hur mycket fick du och din familj? Se punkt 3 i skatteberäkningen. 

Summan av era jobbskatteavdrag är............................tkr.

Hur mycket tjänade du på att jag fördelade överskottet i din rörelse på familjen?

Hade du ensam tagit skatten hade den blivit............................tkr.

Med min uppdelning blev den............................tkr.    D.v.s............................tkr lägre

Dessutom fick dina närstående pensionspoäng. Alla är vinnare.

Med vänlig hälsning

PS. Läs om hur det ser det ut för de andra 700.000 småföretagarna (varav 500.000 är egenföretagare)  i bifogad

broschyr. Där ser du hur vi egenföretagare (med EF, HB eller KB) beskattas. Och hur du ligger till bland dem. 

AB dubbelbeskattas. Först full löneskatt med arbetsgivaravgifter på ägarnas uttag. Sedan bolagsskatt på 26,3 %. 

Slutligen ytterligare c:a 40 % innan ägaren äntligen har pengarna i sin hand. Nära 70 % totalt.
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Skatteuträkning för inkomstår 2012 (tax2013)

Förutsättningar
Kommunalskatt 31,8
Kyrko- ovh begravningsavgift 0,11
Antal karensdagar    7,00

Inkomst av anställning, ger skattereduktion på arbetsinkomst

Inkomst av aktiv näringsverksamhet, ger skattereduktion på arbetsinkomst 

Summa arbetsinkomster  

Inkomst av skjukpenning, pension m m, ger ej skattereduktion på arbetsinkomst 

Skattereduktion på arbetsinkomst räknas med komm. skatt% på 

Inkomst i inkomstlaget kapital  

Underlag fastighetsskatt  

Uträkning av beskattningsbar inkomst
Taxerad förvärvsinkomst   

Grundavdrag 

Beskattningsbar inkomst  

Uträkning av skatter och egenavgifter
Kommunal skatt 

Statlig skatt på inkomstlaget kapital med 30% 

Allmän pensionsavgift  

Egenavgifter på aktiv näringsverksamhet (se specifikation nedan)

Kyrkoavgift och begravningsavgift    

Skattereduktion för allmän pensionsavgift 

Skattereduktion för arbetsinkomster  

Skattereduktion för husarbete 

Fastighetsskatt   

Summa skatt och egenavgifter m m
Summa avdragen A-skatt 

Summa inbetald F-skatt och fyllnadsbetald skatt 

Preliminärt utbetald skattereduktion för husarbete 

Kvarskatt

Specifikation av egenavgifter
Sjukförsäkringsavgift 5.11% på 230846 (näringsinkomst upp till 7.5 basbelopp)

Föräldraförsäkringsavgift 2.20%  

Ålderspensionsavgift 10.21%  

Efterlevandepensionsavgift 1.70% 

Arbetsmarknadsavgift 2.11% 

Arbetsskadeavgift 0.68% 

Allmän l+neavgift 6.03% 

Generell nedsättning av egenavgifter, dock max 10000 kr 

Summa egenavgifter
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Skatter o egenavgifter: 22%= =

42 tkr 

116 tkr  +  176 t kr 

1´036 tkr  + 161 tkr +  57 tkr  +  70 tkr
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