
 Berör minst ett par tusen småföretagare. 
Lyckad formulering för räknenissarna. 
Det här klarar du inte själv.

Berör ytterligare ett par tusen småföretagare. Här måste
räknenissen kallas in direkt, så du får reda på vad som
menas med näringsbostadsrätt.

Det här har du väl kläm på?

Avser inte de administrativa kostnader 
försäkrings bolaget lurat av dig.

Syftar antagligen på norska klockor med fastklistrade 
visare som du erhöll som avskedsgåva av landstinget.

Återföringar vid avyttring av u
fastighet, t.ex. värde-

minsknings bidrag, skogsavdrag
och substansminskningsavdrag

(skogs- och substansminsknings -
avdrag redovisas även på N 8)

Skattemässig korrigering u
av bokfört resultat vid avyttring

av näringsfastighet och
 näringsbostadsrätt

Vid restvärdeavskrivning u
 återförda belopp för av- och

nedskrivning, försäljning,
 utradering

Underlag för avkastningsskatt u
på pensionskostnader

Allmän pension u
varav norsk pension

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

Att tala med bönder på bönders vis och 
med lärde män på latin

Ni som är sotare, målare, snickare och datakonsulter 

uppmanas att använda ert eget språk vid samtal med räknenissar. 

Tala om knopare, moddlare, rubank och gigahertz. 

Då riskerar inte ni heller att bli förstådda.
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Det användarovänliga
språket

Räknenissarna har ett eget språk. 
Ingen utomstående skall begripa 

vad de pratar om.
Förstår du alla Skatteverkets 540 blanketter?
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Den moms du får in.

Den moms du betalar ut.

Vad du tjänade förra året. 
Utom ibland då det betyder året innan.

Latin "Han är skyldig". Till vänster på kontot. 
Jfr hålla debet=hålla till vänster.

Latin "anförtrott gods". Till höger på kontot. 
Jfr hålla kredit.

För att hålla rätt på dina utgifter finns kontoplanen då
varje typ av utgift har ett nummer. Löner kan heta R 7. Eller
512. Eller 5010. Eller 7010. Med omvandlings tabeller i
datorn kan du enkelt växla mellan nummer serierna. På
detta finurliga sätt har räknenissen skapat nya utgifter för
dig (och inkomster för sig själv) värda namnet.

Grejor som håller länge.

Grejor som häller länge men som går sönder fort.

Samma som överskott eller redovisad vinst (fast bara
nästan) eller årets resultat (ännu mer nästan) men  absolut
inte samma som beskattningsbar inkomst.

Kan vara vad som helst. Samma som förutbetalda eller
upplupna intäkter eller upplupna eller förutbetalda
 kostnader. Används av räknenissen för att godtyckligt flytta
vinsten (eller om det är överskottet) mellan åren och där-
med förvilla ägaren.

Samma som inkomster. Fast bara nästan.

Samma som utgifter. Fast bara nästan.

Inte samma som begravningskassa.

Betyder inte reskassa. Snarare tvärtom. Jfr kontraorder.

Ingen har begripit vad det skulle kunna vara.

Inte det här heller.

Eller det här.

Utgående moms u

Ingående moms u

Taxerad inkomst u

Debet u

Kredit u

Kontoplan u

Inventarier u

Korttidsinventarier u

Taxerad inkomst u

Interimsskulder u
och interimsfordringar

Intäkter u

Kostnader u

Likvida medel u

Reskontra u

Outnyttjat underskott u
från tidigare år som 

inte skall påverka
 anskaffningsutgiften 

Outnyttjat underskott u
från tidigare år som skall

 påverka anskaffningsutgiften

Återfört uppskov u
av vinst enligt blankett N 4

Läs först en instruktion (om du hittar den) på sju sidor.

Här har räknenissarna lyckats få till det.

Ännu bättre.

En verklig höjdare. Tolka det den som kan.

Samma som rörelsens huvudintäkter.

Motsatsen till det passiviserande arbete 
du utför på jobbet.

Kostnader som bokförts någonstans över en linje 
du återfinner i årsredovisningen. 

I stället för att dra av inköpspriset direkt rotar 
man omkring i flera år. Skapar arbete och inkomster 
åt räknenissen.

En påhittad avskrivningsplan där räknenissen påstår
att det bokförda värdet motsvarar marknadsvärdet.  Skapar
framförallt inkomster åt räknenissen. 

Samma som avskrivning över plan. Här kan 
räknenissen definitivt finta bort ägaren. 

Tillgångar som inte finns.

Helt annan sak än kortfristiga skulder enligt räknenissen.
Troligen något samband med korta varor. 

Här måste du först hitta blankett N 4. 
Leta i skrivbordslådan.

Vid överlåtelse av andel u
i  handelsbolag. Vinst som

 beskattas i näringsverksamhet 

Icke varaktiga kapitaltillskott u
till handelsbolaget under

 beskattningsåret exklusive
tillskott vid bildande av bolaget 

Minskning av expansionsfond u
som kvittats mot underskott 

vid punkt 55 och som medfört att
underskottet anses utnyttjat 

vid punkt 55 och som medfört att
underskottet anses utnyttjat vid

punkt 76

Om summan av punkterna u
12, 13, 23-26, 28 och 29 

är  negativ förs summan in här,
dock högst negativt belopp 

vid punkt 56

Nettoomsättning u

Aktiverat arbete u
för egen räkning 

Kostnader över linjen u

Avskrivning u

Planenlig avskrivning u

Överavskrivning u

Immateriella u
anläggnings tillgångar

Långfristiga skulder u

Uppskov med kapitalvinst u
enligt blankett N 4

En tolkning av räknenissarnas ordlista


