Sedan femton år

Årligen

har Mälardalens Revision

gör vi skatte-

& Redovisning KB fört statistik över skattetrycket för

deklarationer för våra kunder

sina kunder. Tax 2010 omfattar statistiken

som till 100% är mikroföre-

tvåhundrasju företag.

tagare med färre än 10
anställda. Deklarationerna

Skattetrycket = Summa skatter inklusive

ger en värdefull information

egenavgifter/summa inkomster att beskatta.

om skattetryck och regelverk.
Deklarationen ingår i våra

Summa skatter inklusive egenavgifter omfattar

tjänster när du tecknar ett abonnemang hos Mälar-

(i förekommande fall): Kommunal skatt + statlig

dalens Revision & Redovisning KB.

inkomstskatt + statlig skatt på kapital + egenavgifter

Hos oss är goda råd goda men inte dyra. Har du inte

+ fastighetsskatt + expansionsfondsskatt.

provat våra tjänster råder vi dig att gå in på vår
hemsida www.mrev.se och läsa vad våra kunder tycker

Summa inkomster att beskatta omfattar

om oss. Vi hjälper egenföretagare att få mer pengar

(i förekommande fall): Överskott i rörelsen* +

för sitt slit.
Välkommen!

(periodiseringsfonder).
* I ett egenföretag beskattas rörelsens överskott, inte uttagen
ur rörelsen. Överskottet är alla inkomster minus alla kostnader
(inklusive kostnaden för anställda). Ägarens uttag räknas inte
med. Samma som för bonden sedan 1200-talet. Skörden
beskattas, inte uttagen ur visthusboden. En egenföretagare har
lika litet som en bonde någon lön. Även om bankerna ibland
vägrar att tro det. I ett AB beskattas ägarens uttag som lön.
Medför högre skatter och betydligt krångligare bokföring.

SKATTAR
EGENFÖRETAGARE
EF, HB OCH KB

inkomster tjänst + inkomster kapital + hittills
obeskattade inkomster från 2003
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SÅ SKATTAR

EGENFÖRETAGARE

EF, HB OCH KB

Samtliga kunder är mikroföretagare
med färre än tio anställda

Periodiseringsfonder är viktiga

Dyrare att anställa

De flesta har utnyttjat periodiseringsfonderna som är en

De stora förlorarna den senaste mandatperioden är de

60 % har EF, 40 % HB/KB. Beskattningen är likartad mellan

höna som värper guldägg för oss egenföretagare. Många

med anställda. De förlorade det särskilda småföretagar-

företagsformerna. I EF kan överskottet delas mellan

har återfört den avsättning de gjorde för sju år sedan.

stödet på 5 % som gav upp till 42. 600 kr skattelättnad.

makarna. Om båda makarna är aktiva i rörelsen används

41 % har varit våra kunder i över fem år, vilket gör att vi

Jobbskatteavdraget och sänkt egenavgift har återställt

i regel HB så att ingen formellt skall stå över den andra.

kan notera förändringarna i skattetrycket.

endast hälften av detta.

Av summa skatter inklusive egenavgifter går c:a 1/3 till

För de utan anställda är läget oförändrat. Vad de förlorade

Är barn över sexton år delaktiga i rörelsen används KB så
att barnen slipper ekonomiskt ansvar.

egna försäkringar (sjukförsäkring och ATP), 1/3 till

i särskilda småföretagarstödet uppvägs av jobbskatte-

30 % har anställda, som mest nio anställda.

kommunen (skola/vård/omsorg) och 1/3 till landstinget

avdraget. Vinnare är de med stora ROT avdrag.

Högsta omsättningen är 51 mkr och största överskottet

(sjukvård och kollektivtrafik). Staten får sina inkomster från

3,3 mkr.

moms och arbetsgivaravgifter. Från oss egenföretagare
får de inte mycket.

Hög tid för en ny skattereform
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En skatteberäkning från datorn
omfattar nu en fullpackad A4 sida.
Överblickbarheten är sedan länge
förlorad. Noterbart är att endast en
(1) kund kunde utläsa sitt jobbskatteavdrag bland myllret av siffror.
– Det är hög tid för en ny skattereform.
37% HÖGST

SUMMA INKOMSTER MKR
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Kan man då
inte uppnå 60 – 70%
skattetryck som en
del debattörer
hävdar?
Jodå, om man
väljer AB formen
med sin
dubbelbeskattning.

