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LEDARE

Du förtjänar trygghet
om du blir arbetslös

Min firma är en tidning från
Unionen Egenföretagare som
distribueras åtta gånger per år.
Här får du ta del av våra senaste
tjänster och förmåner. I varje
nummer lyfter vi fram ett aktuellt
tema som stärker dig som egenföretagare. Här får du också träffa
andra medlemmar och läsa om
hur de har vuxit tillsammans med
Unionen Egenföretagare.

V

ad händer när du som egenföretagare blir arbetslös? När en anställd som är med i a-kassan blir
arbetslös finns det ett ekonomiskt skydd i form
av arbetslöshetsersättning. Som egenföretagare är
det inte lika enkelt. För de som är egenföretagare på heltid
ligger svårigheten i att företaget måste läggas vilande eller
läggas ner för att företagaren ska kunna få ut sin arbetslöshetsersättning. Men många egenföretagare vill inte lägga
ner sitt företag, och väljer därför att inte ta ut arbetslöshetsersättning trots att de har rätt till sådan. Det kan särskilt gälla de
som har en affärspartner i bolaget. Ska du som egenföretagare kunna få
a-kassa får ingen annan heller jobba vidare i företaget.
För de som både driver eget och jobbar som anställd är reglerna både
snåriga och oflexibla. Unionen har också erfarenhet av medlemmar
som hamnar mellan stolarna och i slutändan får väldigt liten arbetslöshetsersättning trots att man haft goda inkomster den senaste tiden.
Arbetslöshetsförsäkringen och dess regelverk har – precis som övriga
socialförsäkringar – utformats i en tid då normen på arbetsmarknaden
var fasta tillsvidareanställningar. I dag ser verkligheten annorlunda
ut och inte minst många unga varvar och kombinerar olika typer av
anställningar och inkomster.
Resultatet har blivit att många egenföretagare och kombinatörer har
ett dåligt eller obefintligt ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Unionen
anser därför att det är nödvändigt att arbetslöshetsförsäkringen ses
över och moderniseras. Dagens regler behöver bli betydligt enklare och
mer transparanta och skillnaderna i ekonomiskt skydd minska mellan
personer med olika typer av arbetsinkomster.
Om du som egenföretagare vill kunna använda dig av arbetslöshetsförsäkringen är det viktigt att, om du kan, ta ut lön upp till taket i arbetslöshetsförsäkringen även om skatten då blir lite högre. Och att ha en
slant sparad på banken är, om det går, alltid bra att ha som buffert. ¶
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Niklas Forsenberg har lärt
sig begravningsbranschen.

Sara Albertsson om hur
du kan säkra din pension.

Försäljning med »Börja ta ut
personlig touch lön i företaget.«
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deklarationstips.

ANNA SJÖBERG,
deklarationsexpert
på Skatteverket
om vad som gäller
för företagare inför
deklarationen.

– Den som gör sin deklaration
själv får mycket hjälp av att använda
e-tjänsten på skatteverket.se. Fler
uppgifter är ifyllda och man får hjälp
med överföringar mellan olika bilagor
och beräkningar. Den som deklarerar
digitalt senast 2 maj kan också få sina
pengar redan i början av juni. För att få
sin skatteåterbäring automatiskt krävs
att man har anmält bankkonto.

3

Vilka vanliga misstag
gör företagare i deklarationen?

– Att de inte lämnar en komplett deklaration. Ofta saknas bilagor, men även uppgifter som finns på specifikationen och
som inte är förtryckta i rutor. Ofta tycker
man också att det är logiskt att få avdrag
för en kostnad som man haft, men på
grund av begränsningar så är kostnaden
inte avdragsgill. Det gäller gränsdragningen mellan privat och i tjänsten eller
rörelsen, reparation för fastighet och
resor till och från arbetet. ¶
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Skaffa digital brevlåda!
Snabbare och tryggare att få post digitalt.
Allt fler använder sig
av en digital brevlåda.
Det är en brevlåda dit du
får viss sorts post – från
myndigheter, kommuner
och, i vissa fall, från företag – digitalt i stället för i
pappersform.
Systemet med digitala
brevlådor är förstås bra för
miljön, men säkerheten
är en annan fördel. Man
loggar nämligen in till

registrerar sin brevlåda
på brevlådeoperatörens
hemsida helt gratis.
En digital brevlåda ger
dig även en fördel så här i
deklarationstider. Om du
innan den 1 mars i år hade
skaffat en digital brevlåda
och angett ett konto dit
skatteåterbäringen ska
betalas kunde du få din
eventuella återbetalning
redan i början av april. ¶

sin digitala brevlåda med
hjälp av e-legitimation. Det
minskar risken för att din
viktiga post hamnar på
villovägar. Dessutom får
du den snabbare.
På Skatteverkets hemsida finns länkar till fyra
olika företag som erbjuder
digitala brevlådor: Digimail, Kivra, EBoks och
Min myndighetspost. Man

»Allt för
många
skäms för
att ta
betalt.«

Få pengar till
ny affärsidé

Den sociale entreprenören
Siavosh Derakhti har lärt sig att
ta betalt utan dåligt samvete.
(Driva Eget)

Vinnova erbjuder
innovationscheckar á 100 000
kronor till företag som vill testa
potentialen i en ny affärsidé.

DATOR
Olika regler beroende på
kostnad.

44
procent

Så stor andel av företagare
deklarerar digitalt enligt
Skatteverket, jämfört med 86
procent bland privatpersoner.

Illustration: Colourbox

Har du några tips till den
som ska deklarera?

Foto: Colourbox

– I år ska 1,3 miljoner företagare
– enskild näringsverksamhet, delägare
i fåmansaktiebolag och handelsbolag
– deklarera. Drygt 700 000 företagare
har hjälp av en redovisningsbyrå. En
ny deklarationstjänst har utvecklas
för företagare som ska lämna inkomstdeklaration 1 och har hjälp av en
redovisningsbyrå. Enkelt beskrivet
fungerar tjänsten så här: 1) Byrån upprättar och skickar hela deklarationen
via filöverföringstjänsten. 2) Företagaren ”godkänner” deklarationen på Mina
sidor. tjänst på.

2

Om du driver aktiebolag kan du erbjuda
dina anställda friskvård av ”mindre
värde”. Det kan exempelvis vara ett gymkort.
Sedan januari 2018
får friskvården
även avse dyrare
sporter såsom golf
och ridning. Friskvården ska anses
vara en skattefri
personalförmån så länge
det är av ”mindre värde”, vilket är satt till
5 000 kr. Kostnaden är i sin tur avdragsgill för företaget. OBS! Du räknas som
anställd i ditt aktiebolag och får därmed
nyttja förmånen. Har du enskild firma är
det bara dina anställda som omfattas av
friskvården. Om du däremot är i behov
av rehabilitering kan kostnaden vara
avdragsgill.

Några nyheter gällande
deklarationen?

Foto: Colourbox
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GYMKORT & FRISKVÅRD
Nya regler i år.

Om du köper en dator som kostar max
22 400 kr (halva prisbasbeloppet år 2017)
säger huvudregeln
att du kan dra av
hela kostnaden
som korttidsinventarium. Du
bokför kostnaden
på kontot ”förbrukningsinventarier”, hela
beloppet läggs i resultaträkningen och
minskar resultatet. Om datorn kostar
mer än 22 400 kr (ex. moms) ska den
betraktas som inventarie och bokförs
som en sådan i balansräkningen. Det
innebär också att du ska göra årliga
avskrivningar på datorn, avskrivningarna
påverkar resultatet.

KONTORSUTRUSTNING
Avdragsgillt vid kontor utanför
hemmet.
Kontorsmöbler anses vara inventarier av
mindre värde (halvt
prisbasbelopp, 22
400 kr år 2017). Det
innebär således
att hela kostnaden är avdragsgill,
och bokförs som
förbrukningsinventarier. OBS! Om du
har ett hemmakontor
som du köper möbler till får du inte dra av
momsen. Om kontoret är utanför hemmet är hela momsen avdragsgill.

FORDON
Avdrag för din privata bil.
Om du kör din privata bil i
verksamheten får du
avdrag med 18,50 kr/
mil. Det är samma
ersättning som du
får som anställd
om du kör din
privata bil i tjänsten. Tänk på att föra
körjournal.

REPRESENTATION
Bara momsen är avdragsgill.
Numer klassificeras
luncher och middagar
som ej avdragsgill
representation.
Du får självklart
representera men
kostnaden minskar
inte resultatet. Det är
bara momsen som är
avdragsgill till viss del. Om
representationen avser enklare förtäring
såsom kaffe, smörgås, frukt etcetera. får

det bokföras som avdragsgill representation. OBS! Glöm inte att skriva namn på de
personer som deltog vid representationen,
likaså syftet med representationen.

TRAKTAMENTE
Vid övernattning i samband med
uppdrag.
Om du behöver övernatta i samband med
ett uppdrag kan du ta
ut traktamente. Det
förutsätter att destinationen är minst
50 km från hemmet, att du åker
före klockan 12:00
på avresedagen
och är hemma efter
klockan 19:00 påföljande
dag. Traktamentet för resor i Sverige är
220 kr/dag.

ARBETSGIVARAVGIFTER
Så funkar Växa-stödet.
Växa-stödet gäller för enmansföretagare
som anställer sin första
medarbetare. Det
innebär en tillfällig
sänkning av arbetsgivaravgifterna,
istället för 31,42%
på bruttolönen betalar du endast 10,21% i
arbetsgivaravgifter.
Stödet omfattar både enskilda firmor och
aktiebolag. Följande krav måste vara uppfyllda för att få Växa-stödet: Anställningen
ska pågå minst tre månader, den anställde
ska arbeta minst 20 timmar per vecka och
bruttolönen får vara max 25 000 kr/mån
(300 000 kr i årslön). Om lönen är högre
gäller nedsättningen bara den del som inte
överstiger 25 000 kr. På ett helt år blir den
totala nedsättningen av arbetsgivaravgifterna 63 630 kr.
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Medlemsförmån hjälper
Anders med ekonomin
Med Wrebit kan Anders Wilhelmsson fokusera på annat.

D

ör ett halvår sedan tog
Anders Wilhelmsson
steget och lämnade en
fast tjänst på Svenska
Filminstitutet för att
starta upp den enskilda
firman Menado.
– Jag erbjuder konsulttjänster till
film- och tv-branschen, som till största
delen handlar om att jag skriver ansökningar om offentlig finansiering.
Mina kunder är främst produktionsbolag, men kan även vara filmfestivaler,
distributörer eller dataspelsutvecklare, som anser att det är värt att ta in
extern hjälp med rätt expertis, för att få
tid till annat och öka sina chanser att få
finansiellt stöd beviljat, säger han.
I sin tidigare tjänst jobbade Anders
Wilhelmsson som rådgivare och informatör kring EU-programmet Kreativa
Europa som bland annat beviljar pengar till europeiska aktörer inom olika
kulturella och kreativa områden.

snabbt igång med bokföringen och när
det har uppstått frågetecken har han
bara kunnat ringa till Wrebits support.
Med appen kan man fota kvitton, redovisa moms och hela tiden ha uppdaterade balans- och resultatrapporter.
– I och med att jag har appen nära
till hands så kan jag sköta bokföringen
löpande och hinner inte glömma bort
hur jag ska göra. På morgnarna brukar
jag kolla nyhetsflödet, min mejl och sedan om det har varit någon aktivitet på

»I och med att jag har appen nära till hands
så kan jag sköta bokföringen löpande.«

väldigt nöjd med är företagsekonomisk rådgivning och bokförings- och
faktureringsappen från Wrebit.
För medlemmar är appen kostnadsfri de tre första månaderna och sedan
rabatterad om man väljer att fortsätta
använda den.
– Jag vill göra bokföringen själv till
att börja med så att jag förstår hur det
fungerar den dagen jag lämnar över
det helt till en redovisningskonsult. Jag
kollade upp en del olika bokföringstjänster, men sen föll valet på Wrebit,
framförallt på grund av priset, säger
Anders Wilhelmsson.
Men snabbt insåg han att tjänsten
inte bara var prisvärd utan också
väldigt smidig och enkel. Han kom

FÖRETAGSEKONOMISK
RÅDGIVNING AV WREBIT

mitt bankkonto. I så fall kan jag enkelt
göra en verifiering i Wrebit, säger han.

Som medlem i Unionen
Egenföretagare har du tillgång
till 1 timme företagsekonomisk
rådgivning varje år – som utförs av
Wrebit. Med appen Wrebit kan du
dessutom fota kvitton, bokföra,
redovisa moms, få tips och råd
samt ha ständig koll på siffrorna
genom uppdaterade balans- och
resultatrapporter. Du får Wrebit
kostnadsfritt första tre månaderna
och sedan rabatt om du väljer att
fortsätta.

Att saker är enkla kan ju vara skönt
när det finns så mycket annat att tänka
på som företagare.
För Anders Wilhelmsson finns det
två stora utmaningar, bland annat att
få till en ekonomiskt hållbar verksamhet med tillräckligt mycket kunder och
arbete.
– Det andra är att faktiskt kunna njuta av dagen, även om det inte
finns något att fakturera, och ha en
förtröstan att det kommer att ordna
sig och ta en långpromenad eller göra
något annat som man inte kan göra
som anställd, säger Anders Wilhelmsson. ¶

Foto: Johan Strindberg

Då informerade han om vilka finansiella stöd som finns att söka och tittade igenom ansökningar för att peka på
eventuella brister.
Skillnaden nu är att han skriver
hela ansökan och gör allt arbete runt
omkring så att kunden slipper lägga
energi på det.
– Jag har vetat länge att folk behöver
hjälp med hela ansökningsförfarandet
och att det är möjligt att försörja sig på

det, men beslutet att starta eget växte
fram successivt. För mig är det ett sätt
att sätta mig själv på prov och jag har
en tanke att om jag lyckas så ska det
skapa ett friare arbetsliv där jag i större
utsträckning kan styra när och var jag
arbetar, säger Anders Wilhelmsson.
Han har varit medlem i Unionen
tidigare, men gick med igen i samband
med att han startade eget. Bland annat
lockade medlemsförmånerna och två
tjänster som Anders Wilhelmsson är
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AFFÄRSUTVECKLING

TIPS FRÅN AFFÄRSCOACHEN
Affärscoachen Kaisa Skottedal om smarta strategier för hur du lättare når dina mål.
Att sätta
SMART’a mål är
en sak, men att
nå dem en helt
annan. Många
är vi som blivit besvikna på oss
själva när vi sett ett resultat som
är långt ifrån det vi förväntat
oss. Vi har ju jobbat på så bra.
Hur kunde det bli så här? Här är
några tips för hur du kan undvika
de viktigaste fallgroparna för
måluppfyllelse:

som möjligt i delmål under året;
per timme, dag, vecka, månad
osv. Bryt också ned målet på
person om ni är flera i företaget
och enhet såsom affärs- pro-
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och gör ett ”bokslut” för veckan,
månaden och så vidare. Hur ligger du till mot målet? Vad kan du
lära dig av resultatet? Behöver
jag ”skruva” till något? Tänk på
att du vid negativa avvikelser
behöver justera delmålet uppåt.

3

Bild: Colourbox

dukt- tjänsteområde. Då blir
målet mer greppbart.

✔ GÖR EN AKTIVITETSPLANERING för vad som ska
göras av vem, hur och när, för att
nå målen. Sätt tydliga deadlines
för varje delmoment. Var noga
med att planera in tid i din kalender för när saker ska göras. ”Tid
har man inte – tid får man ta sig”.

utbilda dig själv och att du hela tiden
utvecklas som egenföretagare. Det är
därför du har möjlighet att ansöka om
bidrag på totalt 13 300 kronor till din
kompetensutveckling. Du får använda
3.250 kr av kompetensbidraget varje
termin till att spetsa din kompetens
och stärka din ställning på marknaden.
Du måste ha varit medlem i minst sex
månader för att ansöka och bidraget
kan användas till kursavgifter, litteratur,
materialkostnader och dylikt.

✔ FÖRDELA ANSVAR. Är ni
flera delägare är det en god idé
och fördela uppgifter utifrån vars
och ens styrkor, unika kompetenser och drivkrafter och inte
enbart utifrån rollen man har i
företaget. Vem gör det här bäst?
Vem tycker detta är kul att
göra? Är du ensam i ditt företag
kanske du kan hitta någon i ditt
nätverk som du kan anlita som

70

procent
Så stor andel av kvinnor värderar
jämställdhet högt när de investerar
i företag. Det visar en undersökning
från Demoskop/Pepins.

VERKLIGEN REALISTISKT?
Kan jag gå iland med detta?
Känns målen inspirerande? Vad
skulle eventuellt kunna omkullkasta dina planer? Förbered dig
gärna på vad du behöver för att
bemästra eventuella hinder?
Finns det till exempel utrymme
för att tilldela extra resurser? Ha
gärna en plan B i beredskap.

VILL DU FÅ KONTAKT?
Gå in på unionen.se och
fyll i ett formulär eller ring
020-743 743 för att få hjälp.

1. MUNKFORS KOMMUN
2. OCKELBO KOMMUN
3. STORFORS KOMMUN
4. STOCKHOLMS KOMMUN
5. SJÖBO KOMMUN
SVERIGES BÄSTA
E-HANDELSKOMMUNER
I sin årliga kartläggning ”Sveriges
bästa e-handelskommun” har Payson
med hjälp av statistik från Allabolag.
se och SCB tagit fram ett index för att
undersöka var i landet näthandeln är på
starkast framfart.

LÄR KÄNNA DIN BRANSCH. Det är
viktigt att du testar dina produkter
och tjänster i den bransch du
önskar jobba i.
JOBBA EFTER UPPSATTA MÅL
OCH DIN AFFÄRSPLAN. Hitta ett
sätt att prioritera rätt saker som
för dig och företaget framåt.
FIRA SMÅ FRAMGÅNGAR! Se till
att fira de små sakerna: som att
du gjort om texterna på hemsidan
eller fixat bokföringen i tid.

N

✔ STÄLL FRÅGAN: ÄR MÅLET

Det är viktigt att du fortsätter att

Som medlem får du bokföringsappen
Wrebit kostnadsfritt första tre
månaderna och sedan rabatt om du
väljer att fortsätta.

1

Niklas Forsenberg har lärt sig begravningsbranschen.

✔ MÄT RESULTATET löpande

Studera dig
smartare
Bokför
i appen!

»Jag var naiv och förstod
inte hur branschen fungerar.«

Niklas Forsenberg liknar sitt arbete med att vara detektiv för att kunna
hjälpa efterlevande med försäkringar efter en person som har avlidit.

Bild: Peter Cederling

✔ BRYT NED MÅLET så långt

Niklas tre
LÄRDOMAR

underkonsult eller som du kan
byta tjänster med.

✔ PRIORITERA MÅLEN. Ett
vanligt fel är att vara för ambitiös
och sätta för många mål att
jobba mot. Om du springer på
för många bollar samtidigt, är
risken stor att du tappar fokus.
Välj gärna ut ett mål du till varje
pris ska nå – en WIG (Wildly
Important Goal)

SÅ GÖR JAG

iklas Forsenberg startade sitt
företag Efterhjälpen i Norden AB
efter att han under 2010 hade haft
dödsfall i släkten. Han insåg då att
det saknades prisvärda tjänster som hjälper
efterlevande med försäkringar och att släcka ned sociala medier efter den avlidne.
– Det är jobbigt att ta hand om allt det
här mitt i sorgen och det fanns ingen bra
lösning. Varje år går 35 000 personer bort
som har sociala medier och om ingen gör
något åt det lever de kontona kvar.
De första åren ägnade Niklas åt att
utarbeta sina tjänster och att försöka få
begravningsbranschen intresserad av dem.
– Jag var lite naiv i början och förstod
inte riktigt hur begravningsbranschen
fungerar. Jag fick efter mycket slit och jobb
till ett avtal med Sveriges begravningsbyråers förbund. Utmaningen för mig var att
de skulle sälja in tjänsterna åt oss till sina
medlemsföretag. I branschen så handlar
det mycket om förtroende och relationer,
och när man är ett litet och nytt företag så
saknar man båda de sakerna.
Vändpunkten kom när Niklas kunde
börja kontakta förbundets cirka 430 medlemmar på egen hand.
– Jag ägnade över sex månader åt att
åka runt till begravningsbyråer över hela
Sverige för att presentera företagets tjänster
och byggde upp förtroendet och relationerna med alla underbara byråer och det gav
jättestor effekt.
Niklas har även tagit hjälp av Unionen
Egenföretagares affärscoach.
– Det har varit nyttigt att få input från
någon som ser på företaget med objektiva
ögon och kan fungera som ett bollplank
gällande prioriteringar framöver. ¶
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Bild: Martin Nicolausson

Skaffa guldkant
på pensionen

Bli en expert
på LinkedIn

D

Illustration: Colourbox

Passa på nu under april att testa den nya förmånen.

et är många som drömmer om ett fritt och
ledigt liv som pensionär där vardagen går
ut på att läsa ut boken till bokklubbsträffen,
fundera ut nästa resmål eller om stickningarna behöver planeras om. Just vad man
drömmer om brukar också säga något om
vilken typ av ekonomi ett sådant liv kräver.
En vanlig fråga Unionens försäkringsinformatörer får
från medlemmar är: "När kan jag gå i pension?". En fråga
som bäst besvaras med motfrågan "Hur mycket pengar i
månaden behöver du som pensionär?" Om du vet hur mycket du behöver för att leva det liv du vill ha kan du ganska
snabbt räkna ut när dina pensionspengar räcker till det.
Ju förr du som egenföretagare börjar fundera på det här
desto bättre. En trygg ålderdom är inte självklar för den
som är egenföretagare på samma sätt som för den som är
anställd. Det absolut snabbaste pensionstipset till en egenföretagare är att börja ta ut lön.
Utan lön och betald inkomstskatt, ingen allmän pension.
Det betyder ingen bottenplatta i pensionssystemet. Tar du

SNABBKURS

Teckna
hängavtal!

Missa inte föreläsningen
"Bli en avancerad LinkedIn-användare på 1 timme"
med karriärexperten Erik
Fors-Andrée i Stockholm 17
april. Han visar vilken plats
LinkedIn har i dag i försäljning, uppdragsanskaffning,
rekrytering och nätverkande.
Och hur du som egenföretagare kan dra fördel av det.

Få tillgång till ITP-systemet.
VAD ÄR DET?
Som anställd i ett
företag med kollektivavtal ingår
alltid försäkringar via det så
kallade ITP-systemet. Denna
pensions- och trygghetslösning
kan du som är egenföretagare
också få tillgång till genom att i
stället teckna ett hängavtal med
Unionen.
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»En trygg ålderdom är inte självklar
för den som är egenföretagare.«
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HUR FUNKAR DET?
För att kunna
teckna hängavtal
ska du huvudsakligen bedriva verksamhet inom
Unionens organisationsområde.
Du bedriver din verksamhet i ett
aktiebolag med 1-4 delägare, där
alla har lika stort delägandeskap.
Bolaget har inga anställda, utöver
de som är delägare.

ut lön och säkerställer att du tjänar in till den allmänna
pensionen är nästa steg att fundera på hur du vill spara till
det du ytterligare behöver för att själv få välja din guldkant.
Och frågan du ska ställa dig är alltså: "Hur mycket behöver jag i pension?" Ju tidigare du funderar över det, desto
bättre. Några års uteblivet pensionssparande kan resultera i tusenlappar mindre i pension eller några extra år på
arbetsmarknaden.
Vill du veta mer om hur pensionssystemet fungerar och
vad du som egenföretagare ska tänka på? Välkommen på
Unionens informationsträffar om pension för olika målgrupper. Du kan kontakta egenföretagaransvarig på ditt
regionkontor för mer information. ¶

Regionråd
i april
När du driver ditt företag
dyker det ibland upp ekonomiska frågor som rör annat än
bara den dagliga administrationen.
Som medlem i Unionen
Egenföretagare har du därför
tillgång till 1 timme företagsekonomisk rådgivning varje år.
Varje ärende får ta upp till 1
timme och utförs av Wrebit.
Du kan till exempel få hjälp

TÄNK PÅ DETTA!
Förutom den administrativa avgiften
på 450 kr/år till Fora
AB, betalar du endast de avgifter
som är knutna till respektive
försäkring. Värt att veta då är att
försäkringsavgifterna i hängavtalet är betydligt lägre än den
som banker och försäkringsbolag
erbjuder.
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SARA ALBERTSSON
Verksamhetsansvarig
Unionens Försäkringsinformation
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Testa förmånen företagsekonomisk rådgivning!

med:
l Momsfrågor
l Vinstdisposition
l Brytpunkter för inbetalning
allmän pension, A-kassa m.m.
l Val av bolagsform utifrån
ekonomiskt perspektiv.
l Avdragsrätt
l Hur du hanterar underskott
bokföringsmässigt
l Avveckling av bolag vid
pensionering
l Avveckling av bolag när du

går till en anställning
l Din redovisningskonsult/
revisor har rekommenderat ett
avdrag och du vill ha second
opinion
l 3:12 regler
Läs mer på unionen.se.
Obs! Detta är ett tidsbegränsat
erbjudande under mars och
april.

Betala via e-faktura!

Betala via autogiro!

Betala medlemsavgiften via e-faktura så
behöver du bara godkänna betalningen av avgiften i slutet av månaden. För att kunna anmäla e-faktura måste kontot vara kopplat till
dig. Logga in på din internetbank, leta fram
anmäl e-faktura och sök fram UNIONEN
EGENFÖRETAGARE och välj Unionen
Egenföretagare som betalningsmottagare för
e-faktura.

Betala medlemsavgiften via autogiro så
slipper du hålla ordning på avier och förfallodatum. Du får fortfarande ett fakturaunderlag med posten som du kan använda till
din bokföring i företaget. För att få autogiro
på serviceavgiften så behöver du skicka in en
autogiroanmälan via en blankett till oss. Instruktioner finns på blanketten som du hittar
och kan ladda ner på unionen.se.

I april genomför Unionens 18 regioner sitt
årsmöte, regionråd. Redan
nu kan du hitta datum
för dessa på Unionen.se/
kurser-och-aktiviteter. På
Regionrådet träffas representanter för att diskutera
regionens verksamhet, behandla inkomna motioner
samt välja bland annat
regionstyrelse.

Bliwa är din
nya grupp
försäkringsgivare
Från 1 januari 2018 är
Bliwa ny försäkringsgivare
för Unionens medlemmar.
Läs mer om försäkringarna
du kan teckna som medlem
i Unionen och specifikt om
vad som gäller för dig som
är ny medlem eller pensionärsmedlem på
Bliwa.se/unionen.

Ett eget Unionen.

EGEN UTVECKLING

INKOMSTFÖRSÄKRING
Kompletterar a-kassan och ger upp till
80% av tidigare inkomst vid arbetslöshet.
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Sjukvårdsförsäkring till medlemspris.
PERSONFÖRSÄKRINGAR
Personförsäkringar till medlemspris.

EGNA AFFÄRSVERKTYG

EGEN TRYGGHET

Allt detta får du:

AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING
1 timme per ärende, upp till
10 timmar per år.
FÖRETAGSAVTAL
Skapa kostnadsfria och juridiskt
korrekta företagsavtal med Avtal24.
AFFÄRSCOACHNING
Diskutera din och ditt företags
utveckling med våra affärscoacher.

SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING
Till medlemspris (20% rabatt i Folksam).
Gäller inte alla branscher.
PENSIONSERBJUDANDE
Sammantaget 40% rabatt på
dina försäkringsavgifter i Folksam.

BOKFÖRING OCH FAKTURERING
Rabatterat bokförings- och
faktureringsprogram i mobil.
LINKEDIN-GRANSKNING
Förbättra och maximera din
Linkedin-profil med hjälp av Cruited.

KOMPETENSBIDRAG
Från Unionens studiestöd – upp till
3 325 kr/termin och 13 300 kr totalt.
FÖRETAGARGUIDEN
Vår egen medlemsbok med information
för dig som egenföretagare.
TIDNINGEN ”DRIVA EGET”
Ingår i medlemskapet tillsammans med
vår egen medlemstidning Min Firma.
UTBILDNING OCH SEMINARIER
Unionen arrangerar föreläsningar och
seminarier i en mängd olika ämnen.

FÖRETAGSLINJEN
För dig som är medlem eller vill veta mer.
020-743 743 – foretagslinjen@unionen.se
ORDINARIE AVGIFTER
Din avgift (förbundsavgift) 125 kr/mån.
Företagets avgift (serviceavgift) 250 kr/mån exkl moms. Alltid
bara en företagsavgift även om flera delägare blir medlemmar.

Läs villkoren och bli medlem på

unionen.se/egenforetagare

