Årligen

Två röster om rätt bolagsform
för småföretagare:

deklarationer för våra kunder

"Jag rekommenderar alla som frågar att hålla

som till 100% är mikroföre-

sig till enskild firma eller HB/KB. En del lyder

tagare med färre än 10
anställda. Deklarationerna

ju, medan andra lyssnar till revisorskårens

ger en värdefull information

sirensång. En mer skyddad verkstad än den

om skattetryck och regelverk.

finns knappast".
Mikael Wokander, skatteexpert i Företagarförbundets styrelse

"Jag har ALDRIG tyckt att aktiebolag är en bra
företagsform för småföretagare. På punkt

gör vi skatte-

Deklarationen ingår i våra
tjänster när du tecknar ett abonnemang hos Mälardalens Revision & Redovisning KB.
Hos oss är goda råd goda men inte dyra. Har du inte
provat våra tjänster råder vi dig att gå in på vår

efter punkt är egenföretag överlägset".

hemsida www.mrev.se och läsa vad våra kunder tycker

Björn Lundén i Näsviken

om oss. Vi hjälper egenföretagare att få mer pengar

Från 1 november 2010 har riksdagen slopat

för sitt slit.

revisorskravet för små AB. Men bara för AB med mindre
än 3 mkr i omsättning. Övriga EU (utom Malta) har

AB". Åtminstone för revisorskåren.

FÖR

FORMEN

Välkommen!

gränsen 40 mkr. Kravet på aktiekapital har sänkts till 50
tkr från 100 tkr. "Så att fler kan ta del av fördelarna med

VARNING
AB

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

E-post: info@mrev.se • www.mrev.se

10 småföretagares
erfarenhet

10 småföretagares erfarenhet:

1,3 MILJONER LÄGRE SKATTMED EF, HB ELLER KB

Under våren 2010 ordnade fp en småföretagarriksdag. Många bra förslag och synpunkter kom
fram. Hälften av de deltagande företagarna hade inga anställda. Hälften hade 1-10 anställda.
Merparten hade valt AB-formen för sitt företagande. Vi valde slumpvis ut tio av de deltagande företagen,
alla med AB och granskade deras årsredovisningar hos bolagsverket.

FÖRETAG AB

LÄGRE SKATT MED
EF, HB ELLER KB

Så här såg det ut

Avdragsmöjliheter för EF, HB och KB

Ospecificerade revisorsfakturor

Sammanlagt skulle de

Merparten av de reformer riksdagen beslutat om de

I samtliga fall var revisorsfakturorna ospecificerade.

1

180 t kr

tio småföretagarna fått

senaste femton åren för att underlätta för småföretagen

De flesta företagarna hade inte ens träffat sin revisor.

2

240 t kr

1,290 tkr lägre skatt

var okända för de tio företagarna. Detta trots att deras

Genom regeringsbeslut slipper dessutom revisorerna

3

66 t kr

om de valt en annan

revisorer i den egna reklamen utgav sig för att vara särskilt

från i år skylta med sina saltade räkningar i årsredovis-

4

14 t kr

bolagsform än AB.

duktiga på småföretag.

ningarna. Tillkommer kostnaden för årsredovisning i

5

30 t kr

Särskilt hårt drabbat

6

290 t kr

var företag nr 1. En

105 t kr

kvinna som startat en

7
8

75 t kr

9

260 t kr

10

30 t kr

SUMMA

1,290 t kr

restaurang med sin
make. Förlust de första
två åren 500 tkr. Av
revisorn beordrades
hon att göra ett
"aktieägartillskott".

Hon lånade 500 tkr med familjens radhus som säkerhet
och satte in i sitt AB. Merparten av lånet gick nu bort som
källskatt och arbetsgivaravgift för de egna löneuttagen.
Som egenföretagare hade hon och hennes man fått noll kr
i skatt och egenavgifter. Dessutom 120 tkr skattereduktion
genom att dra förlust i rörelsen mot sina inkomster tjänst.

ett AB (rapport till de
Här är några exempel:

•
• Räntefördelning.
• Förenklad bokföring med tio konton.
• Förenklade bokslut.
• Begränsad avdragsrätt för P-försäkringar i AB (12 tkr)
Expansions- och periodiseringsfond.

mot fortsatt höga avdragsmöjligheter i egenföretag.

• Full sjukpenning de fem första åren i egenföretag.
• Avdrag för förlust i rörelse (egenföretag) mot inkomst
tjänst de första fem åren.

okända aktieägare
som inte finns) och
c:a dubbelt så höga
kostnader för bokföring
p.g.a. låneförbudet i AB.

FÖRETAG AB

KOSTNAD REVISOR

1

21 t kr

2

22 t kr

3

11 t kr

4

20 t kr

5

43 t kr

6

45 t kr

7

15 t kr

8

24 t kr

9

20 t kr

10

23 t kr

SUMMA

224 t kr

