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Hård Brexit, mjuk Brexit 
eller ingen Brexit alls?
Det går knappast att missa att avgörandet kanske närmar sig när man följer 
nyheterna. Men har Du funderat igenom vad Brexit kan betyda för Din  
verksamhet?

För ett antal av våra kunder har Brexitfrågan en direkt effekt på verksam-
heten och de har kommit varierande långt i sin riskanalys och börjat vidta 
åtgärder. Många företag som idag exporterar till andra länder inom EU/EES 
kommer att möta en helt annan verklighet om Storbritannien är utanför 
tullunionen eftersom det då blir handel med tredje land som ställer krav på 
bl.a. tullhantering. 

Men även företag som inte handlar direkt med Storbritannien kan påverkas. 
Många företag kan påverkas indirekt. De använder t.ex. varor i sin produk-
tion som antingen tillverkats i eller importerats via Storbritannien. Motsvar-
ande gäller om slutkunden finns i Storbritannien. Här upplever vi att  
riskanalysen och beredskapen inte har kommit lika långt. 

På nästa sida hittar du ett antal frågor som vi hoppas är till hjälp för att  
analysera om ditt företag kan beröras av Brexit. Vi hjälper gärna till med 
denna analys.

Vi har inte svaret på alla frågor men vi har eller kan ta fram svar på många 
frågor. I vårt internationellt nätverk, Russel Bedford International, har vi 
direktkontakt med experter både i Storbritannien och andra  
länder. 

Vänliga hälsningar
 

Vi bryr oss om 
både företaget 
och företagaren!
Vi på BAS Konsult är som de flesta av 
våra kunder – hårt arbetande småföre-
tagare. Vi träffar olika typer av företag 
från en mängd olika branscher. Det ger 
oss en bredd och ett djup i våra erfaren-
heter som du som kund har glädje av. 
Hos oss möts du av kompetens och en-
gagemang som ger resultat. 

Mer än bara redovisning 
Bland våra tjänster hittar du allt från  
redovisning till rådgivning och specia-
listkompetens inom en rad olika områ-
den. Genom vårt moderbolag Nolér  
Revision AB tillhandhåller vi även revi-
sion. 

Vi är en del av LR 
LR Revision & Redovisning är ett nät-
verk av lokalt ägda revisions- och redo-
visningsbyråer, med mer än 70 kontor 
över hela Sverige. Centralt arbetar vi 
med utveckling, utbildning och rådgiv-
ning. Dessutom genomförs regelbundna 
kvalitetskontroller av revisorer och re-
dovisningskonsulter, för att säkerställa 
en hög kvalitet. Internationellt samarbe-
tar LR Revision & Redovisning med 
RBI som finns representerade över hela 
världen. 

Välkommen att kontakta oss! 
Hos oss får du råd och stöd i alla frågor 
som rör ditt företagande. 
 
BAS Konsult
Kungsgatan 36 (Ingång från Skolgatan)

711 30 LINDESBERG
Telefon: 0581-836 50
Fax: 0581-836 59 

www.baskonsult.se
thomas@baskonsult.se

Personalen hos BAS Konsult
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Berörs ditt företag  
av Brexit?
Det finns ett stort antal områden som berörs av en hård Brexit. 
Här har vi samlat några områden som kan beröra företag i 
allmänhet:

• Köp från och försäljning till Storbritannien ska inte läng-
re redovisas som transaktioner inom EU. Istället är det 
import/export. Berörda företag kan behöva ansöka om 
Eori-nummer hos Tullverket, få tillgång till Tullverkets 
webbtjänst och anlita tullombud. 

• Redovisning och betalning av moms och punktskatter 
blir annorlunda eftersom Storbritannien inte kommer att 
ingå i EU och därmed inte i de gemensamma systemen.

• För vissa branscher kan det krävas tillstånd för import 
och export, t.ex. livsmedel, jordbruksprodukter, läkeme-
del och kemikalier. Det kan också finnas särskilda regler 
att ta hänsyn till eftersom Storbritannien kommer att räk-
nas som ett tredje land när det gäller t.ex. hälsoskydd. 

• Företag som för in CE-märkta varor från Storbritannien 
kan själva bli ansvariga för CE-märkningen och produkt-
säkerhet. 

• Det kan räcka med att delar ingår i produkter för att det 
ska bli problem med t.ex. ursprungsintyg.

• Varorna behöver inte tillverkas i Storbritannien utan det 
kan räcka att de importeras via Storbritannien för att pro-
blem ska uppstå.  

• Osäkerhet om vilka regler som kommer att gälla vid för-
säljning av varor eller tjänster till Storbritannien, oavsett 
om det är mellan företag eller till privatpersoner. Detta 
gäller även vid e-handel. 

• Det kan ta längre tid att få delar och komponenter som 
tillverkas i, importeras eller exporteras via Storbritan-
nien. Kanske behöver ni utöka lager eller se om det finns 
alternativa komponenter. 

• Hur priskänsliga är era produkter? Det finns en risk för 
att ökade kostnader till följd av den ökade byråkratin. 

Till detta kommer bransch- och företagsspecifika frågor. Ett 
litet exempel är att lastpallar och annat träemballage som ska 
till Storbritannien måste ha en särskild behandling och upp-
fylla en särskild standard (ISPM 15) vid ett hårt Brexit.

Budgetpropositionen 
för 2020
Regeringen har lagt fram sitt förslag till budget inför 2020. 
Detta är den första budgeten som bygger på januariavtalet 
mellan C, L, Mp och S. Här sammanfattar vi skatteförslagen 
som rör företag och företagare. 

Arbetsinkomster 

Värnskatten avskaffas. Detta innebär att från den 1 januari 
2020 tas den övre brytpunkten bort och den statliga skatten 
blir högst 20 %. Värnskatten tas under 2019 ut på inkomster 
över ca 700 000 kr (ca 58 600 kr i månaden).

Företagsbeskattning

Nya regler införs för betalning av RUT- och ROT-avdrag. 
Detta påverkar inte vilka tjänster som ger rätt till ROT- eller 
RUT-avdrag. De nya reglerna innebär att möjligheten att  
betala kontant och samtidigt få ROT-eller RUT-avdrag av-
skaffas. Detta sker genom att ett krav införs på att kunden 
ska betala företagets faktura genom en elektronisk betal-
ning, t.ex. kontokort, bankgiro och Swish. Det går inte heller 
att få RUT- eller ROT-avdrag om betalning sker med t.ex. 
check och kryptovalutor som Bitcoin. Reglerna gäller även 
fakturor på mindre belopp och oavsett om betalningen sker i 
Sverige eller utomlands. De nya reglerna träder ikraft den 1 
januari 2020 och tillämpas på utbetalning som betalas efter 
årsskiftet. När arbetet utförts spelar alltså ingen roll. 

Arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas för personer som 
arbetar med forskning och utveckling från den 1 april 2020. 
Detaljerna i regeringens förslag kommer att presenteras  
senare. 

Från den 1 januari 2021 ska ett ekonomiskt arbetsgivarbe-
grepp införas. Detta berör utländska personer som tillfällig 
arbetar i Sverige och som är anställda i utländska företag. 
Detta innebär att fler personer får betala skatt i Sverige. För 
utländska personer, anställda i svenska bolag, innebär för-
slaget i princip inga förändringar. Dock införs ett undantag 
för koncerninterna situationer. Det avgörande för om en per-
son ska betala skatt i Sverige eller inte blir därmed vem som 
utför arbetet och inte vem som betalar ut lönen. 

Regeringen kommer också att föreslå att företag kan få 
sänkt arbetsgivaravgift under 24 månader när det anställer 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan 
t.ex. vara nya personer på arbetsmarknaden som saknar hö-
gre utbildning, långtidsarbetslösa och vissa nyanlända. 

Skattesatsen för annonser och reklam sänks från 7,65 % till 
6,9 % och gränsen för redovisningsskyldighet höjs från  
60 000 till 100 000 kr. Ändringarna genomförs den 1 janua-
ri 2020. 
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Miljöskatter

En del av januariöverenskommelsen var att öka skatten på 
miljö och klimatpåverkan och minska skatten på arbete och 
företagande. Detta innebär under kommande år både nya 
skatter och högre skattesatser. Några av förslagen förs fram 
i budgetpropositionen:

• En punktskatt införs på avfall som förbränns från den 1 
april 2020. Skatt ska inte tas ut på farligt avfall, biobräns-
le och animaliska biprodukter. 

• Skatten på drivmedel både höjs och sänks. Eftersom  
inblandningen av biodrivmedel ökar sänks skatten på 
drivmedel. Indexeringen av energiskatter återgår till vad 
som gällt tidigare vilket ökar skatten. Den sammanlagda 
effekten blir en ökning av drivmedelspriserna.

• Skatt på plastbärkassar införs från den 1 maj 2020. Alla 
typer av plastpåsar i handeln omfattas och skattesatsen 
blir ca 30 öre för tunna små påsar och 3 kr för bärkassar. 
Detaljerna kring förslaget är inte klara ännu.  

• Kemikalieskatt för elektronik m.m. ska i fortsättningen 
även tas ut när ett utländskt företag säljer direkt till 
svensk konsument. 

Moms 

Reglerna för moms vid e-handel mellan företag och konsu-
menter kommer att ändras den 1/1 2021. Förändringarna 
innebär bl.a. att undantaget från moms vid import av försän-
delser med lågt värde slopas. 

Källa: Budgetpropositionen för 2020, Prop 2019/20:1

Förmån av fri motion
Numera gäller att de flesta typer av motion som anställda 
erbjuds är en skattefri förmån även om det är fråga om det 
som tidigare ansågs vara dyrare sporter. Denna förändring 
innebär att beloppsgränsen för vad som är förmån av enklare 
slag får större betydelse. Frågan har nyligen prövats av Hög-
sta Förvaltningsdomstolen som kom fram till att friskvårds-
bidrag som uppgår till 6 500 kr per anställd inte var en för-
mån av enklare slag. Detta innebär att friskvårdsbidraget ska 
beskattas som lön. 

En förmån kan utgå antingen genom att arbetsgivaren beta-
lar direkt för förmånen eller att den anställde får ett frisk-
vårdsbidrag. Detta fungerar som ett belopp den anställde får 
disponera för fri motion mot att den anställde redovisar kvit-
ton. För arbetsgivaren är förmånen avdragsgill och eventuell 
ingående moms får dras av. 

Skatteverket anser att det skattefria friskvårdsbidraget kan 
uppgå till högst 5 000 kr per år.  Om friskvårdsbidraget över-
stiger 5 000 kr blir hela beloppet skattepliktigt som lön. För 
arbetsgivaren innebär detta att beloppet fortfarande är av-
dragsgillt. Däremot ska socialavgifter betalas och ingående 
moms är inte avdragsgill. Det finns ingen motsvarande be-
loppsgräns för naturaförmån.

Den nya tolkningen ska tillämpas framåt i tiden och innebär 
att företag inte behöver gå in och ändra för tidigare perioder 
om friskvårdsbidraget har överstigit 5 000 kr. 

Källor: Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref 33,  
Skatteverkets rättsfallskommentarer 2019.  

Sjukvårdskostnadsför-
säkringar
Från den 1 juli 2018 är anställds förmån av fri hälso och 
sjukvård skattepliktig. Viss typ av sjukvård är fortfarande 
skattefri, t.ex. sjukvård under tjänstgöring utomlands, reha-
bilitering och förebyggande behandlingar. Detta gäller även 
sjukvårdskostnadsförsäkringar. Skatteverket anser att 60 % 
av premien för en sjukvårdsförsäkring är skattepliktig och 
40 % av premien är skattefri förutsatt att försäkringen även 
täcker skattefri sjukvård.  

Källa: Skatteverkets ställningstagande 2016-06-10  
Dnr 202 259391-19/111

Pensionsåldern höjs
De olika åldrarna som styr rätten till pension och rätten att 
jobba kvar höjs stegvis enligt nedanstående tabell:

År  Rätt att ta  Rätt att ta Rätt att jobba 
  ut ålders- ut garanti- kvar (lagen om 
  pension pension anställnings 
    skydd) 

    -  2019 61 år 65 år 67 år

  2020 - 2022 62 år 65 år 68 år 

  2023 - 2025 63 år 66 år 69 år 

  2026 -  64 år 67 år 69 år
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Fakturera utlägg rätt
Det är vanligt att företag gör utlägg för någon 
annans räkning. Reglerna är snåriga och det 
gäller att göra rätt. 
Vanligast är att det egna företaget är avtals-
part mot leverantören. Det är då inköp och 
vidareförsäljning i den egna verksamheten. 
Står det egna företag på fakturan och är 
betalningsskyldig är det bara det egna företa-
get som kan lyfta momsen. Avdragsrätt för 
moms i det egna företaget förutsätter att det 
finns en direkt koppling till en momspliktig 
försäljning eller att kostnaden är en allmän 
omkostnad i verksamheten. Om det egna före-
taget gör ett vinstpåslag eller inte saknar 
betydelse. Utlägget bokförs som intäkt och 
kostnad i resultaträkningen. 
Om det egna företaget däremot betalar en 
faktura som är ställd till någon annan är det 
detta företag som är avtalspart. Det är då det 
andra företaget som har rätt till eventuellt 
momsavdrag. Något vinstpåslag får inte göras 
i detta fall. Hela fakturan inkl. moms bokförs 
som en fordran i balansräkningen. Resultat-
räkningen påverkas inte. 

 

Branschfrågor
En del avgöranden och ställningstaganden berör endast vissa 
branscher och därmed en del av våra kunder. Här samman-
fattas en del sådana nyheter:

Markundersökningar

Den som genomför geotekniska och miljötekniska undersök-
ningar på en plats där ett annat företag bedrev byggverksam-
het måste ha personalliggare. Arbetet bestod i provtagning 
av jord och berg, bl.a. för att utreda eventuella saneringsbe-
hov och ansågs därför vara ett stöd till byggverksamhet som 
kräver personalliggare. 

Källa: Kammarrätten i Göteborg dom  
2019-06-11 mål nr 1502-19

Vårdmoms

Uthyrning av vårdpersonal anses vara uthyrning av personal 
och inte sjukvård. De fall som prövats gäller bemanningsfö-
retag som hyr ut personal, oavsett om det är läkare, sjukskö-
terskor eller specialistläkare som hyrs ut. De uthyrande bola-
gen var inte vårdinrättningar. Detta innebär att full moms 
ska utgå på uthyrningen. Sjukvårdstjänster är undantagna 
från moms vilket innebär att avdragsrätt inte föreligger för 
köparna. Kommuner och landsting har dock rätt till kompen-
sation för betald moms vilket inte privata vårdgivare har.

Källor: Skatteverkets ställningstagande  
202 398355-18/111) samt Skatterättsnämndens förhandsbesked 

2019-05-21 Dnr 42-18/I, 1-19/I och 2-19/I

Miljöinvesteringar

En lantbrukare anlade en våtmark och denna finansierades 
till stor del av bidrag genom Landsbygdsprogrammet. Våt-
marken anlades för att öka den biologiska mångfalden och 
för att den gör stor nytta för miljön men var även av värde för 
att kunna öka möjligheten till bevattning. Lantbrukaren fick 
avdrag för den ingående momsen även om våtmarken inte 
omedelbart används i verksamheten då den har ett objektivt 
samband med lantbruket. 

Källa: Skatterättsnämnden Förhandsbesked  
2019-05-29, Dnr 38-18/I

Sänkt aktiekapital
Kravet på lägsta aktiekapital för nybildade aktiebolag sänks 
från årsskiftet från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna 
gäller bolag som bildas efter årsskiftet. 

Källa: Lagrådsremiss 2019-09-09


