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Pappersarbetet är förödande för landets 700.000 småföretag
Med 20 års erfarenhet från exportindustrin baxnar jag över det onödiga

krånglet. Nedanstående gäller för mikroföretagen; dvs för dem med färre än 10 anställda, där ägaren får

klara det mesta själv. 95 % av antalet. 170.000 enbart i Storstockholm.

AB-formen är en dödsfälla för småföretag – särskilt i dåliga tider
Ett företag har en vinst på 300 tkr före ägarens uttag. Ägaren måste ta ut en lön på 30 tkr/mån för att klara

mat och husrum. Med arbetsgivaravgift blir det en kostnad på 470 tkr/år i ett AB. Förlusten i bolaget blir -

130 tkr efter detta. Ägaren skattar som löntagare och betalar 200 tkr i skatt och arbetsgivaravgift.

I ett egenföretag (EF, HB och KB) betalar ägaren ingen skatt på sina uttag. Det är

överskottet/vinsten som beskattas enligt särskilda regler. I exemplet ovan blir skatt och egenavgift 90 tkr. 

110 tkr lägre än i aktiebolaget.

Riksdagens reformer för att minska skatter och krångel i stort sett okända
De har gett småföretagen c:a 14 miljarder/år. Det allra mesta till egenföretagen. 

Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning. Full sjukpenning de första fem åren. 

Direkt avdrag för förlust mot inkomst tjänst de första fem åren. Förenklad kontoplan (5-10 konton räcker).

Lägre egenavgifter (för EF, HB och KB) än arbetsgivaravgifter (för anställda i ex AB). Sänkt egenavgift med

upp till 20 tkr/år för egenföretag. Schablonregler för bil i rörelsen och kontor i bostad.

I ett egenföretag skattar man 1 gång på överskottet. I ett AB skattar man 3 gånger (på löneuttagen,

 bolagsskatt 26,2 % på kvarvarande vinst i bolaget och slutligen ytterligare c:a 40 % skatt innan ägaren har

 pengarna i sin hand.) Gillar man skatter skall man alltså välja AB-formen.

Våldsamt överdrivet pappersarbete
30-150 konton i den löpande bokföringen trots att det bara finns plats för 5-10 konton i deklaration och

årsredovisning. Dubbelbokföring med reskontra (en metod för koncerner). Överarbetat bokslut i regel

 oläsligt för ägaren. Dagrapporter för hand i restaurangbranschen och för butiker, trots att ägaren har en

kassaapparat som räknar ihop månaden.

Revisionsberättelse och årsredovisning (rapporter som ingen läser till aktieägare som inte finns). 

Enligt Svenskt Näringsliv och Handelshögskolan kostar bara detta småföretagen 5 miljarder/år utan att

något mervärde skapas. Och alltid mot ospecificerade fakturor.

Mer pengar till 
familjeföretagarna för deras slit

Lars Hammarbäck
Civ.ing., företagsekonom, F.d. ordförande Företagarna i Täby
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