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Välkommen
till Min firma
Min firma är en medlemstidning
från Unionen Egenföretagare som
distribueras sex gånger per år.
Här får du ta del av våra senaste
tjänster och förmåner. I varje
nummer lyfter vi ett aktuellt tema
som stärker, lyfter och inspirerar
dig i ditt företagande.
Här får du också träffa andra
medlemmar och se hur de har
vuxit tillsammans med Unionen
Egenföretagare.

från U nionen Egenföre
tagares affärscoach fick
Barbara Kjellström fart
på företaget igen.
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Vill du bli medlem i
Unionen Egenföre
tagare? Har du frågor
om ditt medlemskap?
Mejla egenforetagare@
unionen.se.

Ansvarig utgivare
Åsa Sjölander, Unionen
Projektansvarig
Lisa Nyberg
lisa.nyberg@unionen.se
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Omslagsfoto: Rikkard Häggbom

Har du tips och idéer
om vad du vill läsa i
Min firma? Mejla
minfirma@unionen.se

edan 2007 driver Barbara
Kjellström reklamproduktionsbolaget Effektum AB.
Företagandet gick bra, och
Barbara kunde plocka ut
en vettig lön. Men så i början av 2013
bestämde hon sig för att skriva, formge
och själv ge ut en bok, ”När det inte
blev som du tänkt dig – Om missfall,
sorg och att våga igen”. Men bokskrivandet tog längre tid än planerat
och under tiden tappade Barbara ett
antal kunder, inte minst för att flera av
dem anställde egen personal. När boken var färdig kontaktade hon Unionen
Egenföretagare för att få hjälp med
affärscoachning.
– Jag kontaktade dem och nästa dag
ringde en man upp. Vi bokade in ett
första tvåtimmars telefonmöte.
Affärscoachen på Unionen Egenföretagare pratade igenom Barbaras
situation, de gjorde tillsammans
upp ett-, tre- och femårsplaner och
diskuterade hur hon skulle få i gång
omsättningen i bolaget igen.
– Som egenföretagare är man just

Redaktör
Anders Landén
anders.landen@dgcom.se
Account Manager
Sophie Odín
sophie.odin@dgcom.se

Barbara
Kjellström

Ålder: 48 år
Bor: I Herrängen
Gör: Egenföretagare inom reklam
produktion

ensam. Det är skönt att få prata med
någon annan om tankar kring bolaget.
Han fick mig att tänka i nya banor,
vilket kändes otroligt utvecklande.
I medlemskapet ingår tio timmars
rådgivning med en affärscoach, och
Barbara har åtta timmar kvar.
– Jag ångrar att jag inte sökte hjälp
tidigare. Affärscoachen fick mig att titta
på var jag och företaget vill vara om
några år i stället för på ekonomin just
nu. Jag rekommenderar tjänsten till alla.

Boka en affärscoach

Alla medlemmar i Unionen Egenföre
tagare har rätt till 10 timmars gratis
rådgivning från en affärscoach.
Kontakta FöretagsLinjen 020-743 743.

Account Director
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magnus.lindvall@dgcom.se
Editorial Director
Kjell Häglund
kjell.haglund@dgcom.se
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DEKLARATION MIN FIRMA

Hjälp att fixa
deklarationen

Din deklaration blir mycket enklare om du har ordning
i bokföringen och koll på alla kvitton från början.
Här är några verktyg som hjälper dig:
Sortera kvitton i mobilen

Speedledger fixar verifikationen

sparakvittot.se

speedledger.se/malinimolnet

Att hålla koll på alla kvitton blir snabbt rörigt, men sedan
Skatteverket börjat tillåta digitala kvitton har det dykt upp
en rad smarta tjänster som gör det enklare att bokföra
inför deklarationen. En sådan tjänst är Sparakvittot som
enkelt låter dig fotografera ditt kvitto och sedan lagra det i
molnet.

Bokföringsföretaget Speedledger erbjuder smarta e-bok
föringslösningar för småföretagare. En av deras senaste
funktioner gör det möjligt att bokföra utan att behöva skriva
in en enda siffra. Med tjänsten Malin i molnet fotograferar
du bara ditt kvitto i Speedledgers app, kvittot skickas
automatiskt till dem och de konterar kostnaden åt dig.

Bokföringen i internetbanken

Superkoll inför deklarationen

swedbank.se/e-bokforing

wint.se/superkoll

I dag erbjuder många banker bokföring direkt i internetbanken. Som egenföretagare kan du med exempelvis
Swedbanks e-bokföring Enskild firma koppla alla internetbetalningar direkt mot bokföringen via deras autokonteringsfunktion.

Revisionsfirman Wint har lanserat tjänsten Superkoll som tar
hand om alla dina kvitton och pappersfakturor. I stället får du
din bokföring snyggt presenterad i begripliga diagram. Med
Superkoll får du dagliga e-postpåminnelser om vilka fakturor
som måste betalas och vilka kvitton som behöver godkännas.

Digitalt kassaregister i din Ipad

Betala rätt skatt med Hogia

izettle.com/se/kassaregister

hogia.se/skatt

Svenska företaget Izettle har redan etablerat sig bland
småföretagare med behov av enkla lösningar för kort
betalning. Nu släpper de en lösning för mobila kassaregister
med stöd för digitala kvitton så att varken du eller dina
kunder behöver hålla koll på papperskvitton.

Hogia Skatt är Hogiagruppens skatteprogram som ger full
översikt inför deklarationen. Deras deklarationskontroll
hjälper dig att rätta till misstag och kvalitetssäkra deklarationen. Skatteprogrammet gör dig dessutom uppmärksam
på avdrag som du kan ha missat.

Vilka kostnader drar du av på företaget?
Lisa Flodin
formgivare och illustratör
– Jag har köpt många udda
saker för fotograferingar och
illustrationer. Barnmat, köksredskap och
leksaker är några av sakerna. Ibland har det
känts lite märkligt. Som racerloppet i Abu
Dhabi – men jag hade aldrig rest dit om jag
inte skulle formge allt material till ett lopp
hemma. Jag drar aldrig av något som inte hör
till ett projekt. Sakerna återanvänds, skänks
bort eller behålls.

Henrik Johansson
Journalist
– Jag tycker att man ska betala
så mycket skatt som möjligt.
Men jag jobbar hemifrån nästan hela tiden så
jag brukar dra av för hemmakontoret, och när
jag väl jobbar från någon annan plats hänger
det oftast ihop med någon resa för ett report
age eller en intervju, så det blir en del avdrag
för tågresor och flygbiljetter också.

John Nilsson
entreprenör jdom
– Det här med deklaration
är inte min starkaste sida, så
mitt bästa tips när det handlar om avdrag är
helt enkelt att leja ut alltihopa på någon som
verkligen kan det. Det kostar lite extra men de
hittar allt och drar av för sånt som jag själv
aldrig hade hållit koll på.
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MIN FIRMA DEKLARATION
Pernilla och Örjan driver
webbyrån Sparkney
tillsammans.

Full koll på firman
med egen bokföring
Pernilla och Örjan skippade revisorer och dyra bokföringslösningar –
genom att sköta bokföringen på egen hand sparar de tusenlappar
varje månad och får bättre koll på ekonomin på köpet.

F

rån lokalen i Bromma gör
webbyrån Sparkney webbapp
likationer för allt från e-handelstjänster till databaser. Här
ägnar de sig åt det mesta av
sådant som du aldrig lägger märke till
när du surfar mellan olika sajter.
– Jag började i väldigt liten skala
medan jag pluggade, på den tiden
tjänade jag inte så mycket och var
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såklart tvungen att håll koll på all
ekonomi på egen hand, jag hade ju
aldrig haft råd att anlita någon revisor,
säger Örjan Derelöv.
Firman har ökat sin verksamhet
kontinuerligt sedan 1996 och sedan ett
par år tillbaka är Örjans fru Pernilla
Derelöv också en del av firman. De
lär känna alla kunder personligen och
utvecklar nära samarbeten som ofta

leder till långa och återkommande
uppdrag. De driver fortfarande
verksamheten som enskild firma och
sköter all bokföring på egen hand.
I höstas övervägde de att starta
aktiebolag och lägga ut bokföringen
externt, det visade sig inte vara värt
besväret just nu.
– Det finns faktiskt en viss vits med
att hålla tag i allt det här, man får en

väldigt god förståelse för firmans
ekonomi när man sköter allt själv,
säger Örjan.
– När Örjan skötte det själv hade
han alltid mycket pengar som buffert
eftersom han inte riktigt visste exakt
hur mycket pengar som skulle gå till
skatt. Nu när jag sköter ekonomin kan
jag hålla full koll på skatten och våra
periodiseringsfonder. Vi vet kontinuerligt hur mycket som ska betalas in i
skatt och hur mycket som är våra egna
pengar, säger Pernilla.
Varken Örjan eller Pernilla utesluter
att de skulle ta extern hjälp av någon
i framtiden. Att ombilda firman till
aktiebolag skulle kunna vara en sådan
vändpunkt då det blev nödvändigt.
– När vi räknade på det senast blev
det rätt dyrt, vi fick något förslag som
skulle innebära att bara bokföringen

skulle kosta 25 000 varje år, och så tillkommer ju en massa kostnader utöver
det, berättar Örjan.
– Än så länge är vår bokföring
relativt okomplicerad, vi betalar inga
löner, handlar inte med utlandet,
jobbar med en och samma momssats
och fakturerar för det mesta kvartalsvis, så än så länge har det inte känts
nödvändigt. Plus att jag tycker att det
är väldigt roligt, säger Pernilla.

DETTA HAR DU LÄRT DIG

egen bokföring ger insyn

Med dagens bokföringsprogram är det enkelt
att hålla koll på affärerna. Att själv sköta allt ger
en översikt om hur verksamheten mår. Pernilla
och Örjan sparar 25 000 kronor varje år genom
att sköta ekonomin själva.

Utgifter för hemmakontoret

Arbetar du mer än 800 timmar på
hemmakontoret kan du få avdrag för
arbetsplatsen. Bor du i lägenhet får du
dra av 4 000 kronor per år och bor du
i villa får du dra av 2 000 kronor. Hyr
du en lokal för din verksamhet drar du
självklart av hela hyreskostnaden.
Gör avdrag: Fyll i schablonbelopp
i ruta R6, övriga externa kostnader.

Inventarier för
22 000 kronor

Inventarier med en livslängd på högst
tre år kan dras av direkt. Men även
förbrukningsmaterial eller inventarier
med ett värde på max 22 000 kronor
kan dras av under inköpsåret.
Gör avdrag: Glöm inte momsen i
din momsredovisning.

3 tips
för dig som
bokför själv

Affärsluncherna

Kom ihåg att spara kvittot från
affärslunchen, som egenföretagare har
du rätt att dra av för representation
så länge måltiden har ett omedelbart
samband med verksamheten. Det kan
till exempel handla om lunch under en
uppstart eller middag för att underhålla
en affärsförbindelse. Du får dra av max
90 kronor per person för lunch och mid
dag, 60 kronor för andra måltider och
180 kronor för exempelvis teaterbiljetter.
Gör avdrag: Separera avdragsgilla
och icke-avdragsgilla kostnader
men ta upp båda i deklarationen.

HÅll firman separERAD

Dela upp privatekonomin och
firmans ekonomi. Med särskilda
konton för lön, skatt och semester
blir det enklare att följa budgeten.

smarta bokföringssystem
Skaffa ett bokföringssystem
kopplat direkt till ditt konto,
vi använder Swedbanks e-bokföring där alla överföringar
bokförs direkt.

Kostnader för din
privata bil

gilla din ekonomi

Forma ett intresse för ekonomi,
tänk inte att det bara handlar
om din firma, utan om möjligheter
för framtiden, så blir det genast
mer spännande.
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smarta
avdrag för
din firma

Pernilla Derelöv har
upptäckt att ekonomi
faktiskt är rätt roligt.

Om du använder din privata bil i
företaget kan du dra av kostnader för
den. Efter företagsresor får du göra
avdrag med 18,50 kronor per mil, men
tänk på att du behöver föra körjournal
som visar när, var och varför du kört.
Gör avdrag: Dra av 18,50 kronor
per mil i ruta R16.
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MIN FIRMA DEKLARATIONS-TIPS

5 maj
Inkomstdeklarationen för 2013 ska lämnas senast den 5 maj,
men redan från 20 mars kan du som egenföretagare deklarera
med e-tjänsten. Om du redovisar moms helårsvis ska du redovisa
momsen senast den 12 maj.

Camilla Almqvist är
deklarationsexpert.

”Börja i tid med
deklarationen!”

Camilla Almqvist är en av Skatteverkets
deklarationsexperter, hon har full koll på
de vanligaste missarna som egenföre
tagare gör när det är dags för deklaration.

Ny tidpunkt för
momsredovisning

Många småföretagare berörs av de nya momsbestämmel
serna som reglerar tidpunkten för momsredovisning som
numera sker separat från inkomstdeklarationen.
Alla som redovisar moms för redovisningsperioden
beskattningsår, lämnar inkomstdeklaration och inte handlar
med andra EU-länder kommer i fortsättningen att redovisa
moms senast den 12 maj året efter beskattningsåret,
alltså en vecka efter att inkomstdeklarationen lämnas.
Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2014 och berör redo
visningsperioder från och med 1 januari 2013.

Vad är det viktigaste att tänka på när man ska deklarera?

– Börja i tid! Många brukar välja att deklarera de sista
dagarna, men vårt råd är att vara ute i god tid, särskilt
om man har en lite mer komplicerad deklaration. Har
du e-legitimation kan du börja redan den 20 mars då
den elektroniska inkomstdeklarationen öppnar. Du kan
lämna både NE-bilagan och K10-bilagan elektroniskt
tillsammans med din Inkomstdeklaration 1.

Vilka nyheter är viktiga vid årets deklaration?

– För juridiska personer styr räkenskapsåret när företagets inkomstdeklaration ska lämnas. Deklarationen ska
lämnas vid närmaste deklarationstidpunkt sex månader
efter räkenskapsårets slut, eller ytterligare en månad
senare om man deklarerar elektroniskt. Bolagsskatten har
sänkts till 22 procent. Även expansionsfondsskatten för
enskilda näringsidkare har sänkts till 22 procent. Moms
ska du nu alltid redovisa i momsdeklarationen.

Vilka branscher eller områden granskar ni särskilt i år?

– Under 2014 kommer Skatteverket att särskilt
granska vanliga fel företag gör i sina deklarationer samt
internationella transaktioner. Skatteverket kommer
också under året att närmare granska några specifika
områden där det finns en ökad risk för felaktiga rot- och
rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare
inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar
och läxhjälp.
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Slipp ansökA om frivillig
skattskyldighet vid
uthyrning
Tidigare har man behövt ansöka om att bli frivilligt skattskyldig vid
uthyrning av verksamhetslokal, men sedan årsskiftet behöver egenföre
tagare inte längre ansöka om eller anmäla ändringar i förutsättningar för
skattskyldigheten längre. För att en verksamhetslokal ska omfattas av
frivillig skattskyldighet krävs bara att en faktura ställs ut med moms.

Skjut upp skatten
med periodiseringsfonder

Som egenföretagare kan du skjuta upp en del av skatten
till ett kommande år genom att göra avdrag för avsättning till
periodiseringsfond, vilket brukar sänka din skatt vid deklarationen avsevärt. Men kom ihåg att din skatt inte försvinner,
du måste återföra periodiseringsfonden till beskattning inom
sex år, eller så snart du avvecklar din firma.
Gör avdrag: Ruta R34 i NE-bilagan.

Kalendarium

Fler kurser och aktiviteter finns på unionen.se

UNIONEN SJUHALL, BORÅS

UNIONEN SYDVÄST, MALMÖ

Ska ditt företag bli framgångsrikt behöver du själv må bra. Forskning visar
att den som mår bra presterar. Som egenföretagare är det många saker
att hålla koll på. Då är det lätt att glömma sig själv.
KURSLEDARE: GÖRAN PERSSON
DATUM: 25 april, 23 MAJ, 13 JUNI, 5 SEPTEMBER, 3 OKTOBER
OCH 14 NOVEMBER
TID: 8.30–16.30
PLATS: PULSEN KONFERENS
ADRESS: KYRKÄNGSGATAN 8, BORÅS
KURSAVGIFT: 6 300 KRONOR, FAKTURERAS TERMINSVIS: 3 150 KRONOR.
ANVÄND GÄRNA UNIONENS STUDIESTÖD TILL KURSAVGIFTEN.

Varför behöver man kunna skilja på utgift och kostnad? Vad är en
resultat- och likviditetsbudget? Hur hänger resultat- och balansräkning
ihop? Och det där med debet och kredit, vad är egentligen det?
FÖRELÄSARE: MAGNUS ERIKSSON
DATUM: 8 maj
TID: 08.00–11.30
PLATS: UNIONENS REGIONKONTOR
ADRESS: AXEL DANIELSSONS VÄG 195, MALMÖ
ANMÄLAN: SENAST DEN 1 MAJ

UNIONEN STOCKHOLM

Du är ditt varumärke

Vårens andra minimässa för egenmedlemmar
– Sociala medier till din fördel

Det personliga varumärket blir allt mer avgörande för hur du tar dig fram i
arbetslivet. Mohamed El Abed, programledare och statsvetare, går på djupet
med varför vissa lyckas och andra misslyckas.
FÖRELÄSARE: MOHAMED EL ABED
DATUM: 5 maj
TID: 17.30–19.00, INSLÄPP FRÅN 17.00
PLATS: UNIONENS KONFERENSLOKAL
ADRESS: OLOF PALMES GATA 17, STOCKHOLM. T-BANA HÖTORGET
ANMÄLAN: SENAST 28 APRIL

Har du funderat på hur du ska förhålla dig till sociala medier, hur de
påverkar dig, vilka som passar bäst för din verksamhet och hur du gör
rent praktiskt? Då är detta kvällen för dig!
FÖRELÄSARE: Lena Leigert
DATUM: 26 maj
TID: 16.00– 19.00
PLATS: UNIONENS REGIONKONTOR GÖTEBORG
ADRESS: PACKHUSPLATSEN 3
ANMÄLAN: SENAST 19 MAJ

Framgångsrikt företagande – ledarskap

Förstå ditt företags ekonomi

UNIONEN GÖTEBORG

Har du koll på ditt medlemskap?
Unionen Egenföretagare gör det enklare att lyckas med uppstart och företagande

PERSONLIG TRYGGHET

• Inkomstförsäkring, kompletterar a-kassa och ger upp
till 80 % av din lön vid ev. arbetslöshet
• Personförsäkringar till medlemspris
• Sjukvårdsförsäkring i 3 månader, därefter till medlemspris

FÖRMÅNER OCH RABATTER

• Företagsförsäkringar till medlemspris
• Bokföring och fakturering på webben
• Reklambyråtjänster till medlemspris
• Tidningen Driva Eget

AFFÄRSVERKTYG

• Affärsjuridisk rådgivning
• Interaktiva avtalsmallar i samarbete med avtal24
• Affärscoachning och affärsrådgivning
• Bidrag till kompetensutveckling från Unionens
studiestöd – upp till 12 400 kronor

HITTA OSS PÅ NÄTET

Dessa och fler tjänster och förmåner som du har i
medlemskapet hittar du på unionen.se/egenforetagare.
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MIN FIRMA HUR GÖR DU?

Saga
fokuserar
på foto
För fotografen Saga
Berlin är företagandet
ett nödvändigt ont. Hon
prioriterar det hon är
bra på och lägger ut allt
som har med ekonomi
att göra på en redo
visningsbyrå.

D

irekt efter gymnasiet började fotouppdragen trilla in
för Saga Berlin. Hon hade
drömt om att bli fotograf,
men aldrig om att bli företagare. Det var bilderna som lockade,
inte siffrorna.
– Jag var tvungen att starta företag
för att kunna fakturera. Särskilt små
kunder kräver att man har f-skatt,
för att det ska bli enklare för dem.
Mamma och pappa är båda egenföretagare så jag kunde fråga dem om en
del saker. Men jag kände ändå att jag
inte hade någon koll, så jag anlitade en
redovisningsbyrå.
Ganska snart tog karriären fart på
allvar. Saga fotograferar bland annat
reklam och för magasin och har plåtat
skivomslag och promotionbilder för
artister som Linda Pira, Mando Diao,
Lilla Namo, Mackbeats och Tove
Styrke.
Hon har också drivit egna konstprojekt och bland annat ställt ut på Liljevalchs och Södra teatern. Sedan två
år tillbaka har hon bytt den enskilda
firman mot aktiebolag.
– Foto är redan så projektbaserat
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Saga Berlin lägger ut all ekonomi på en revisor och
koncentrerar sig på fotograferandet.

SAGA BERLIN
Ålder: 26 år
Bor: I Hägersten
Gör: Egenföretagande fotograf

att det minsta jag behöver är ännu
ett projekt att hålla koll på. Alltså
ekonomin. Genom att lämna över
bokföring, löneutbetalningar och fakturakontroller kan jag fokusera på det
jag vill: bilderna. Om jag skulle sköta
ekonomin skulle jag vara tvungen att
prioritera bort det kreativa.
Även om det kostar några tusenlappar varje år att lämna bort skötseln av
ekonomin tycker Saga att det är värt
varje krona.
– Jag får lite mer harmoni i mitt liv,
och lite mindre stress i magen. Jag litar
på min redovisningsbyrå, att de ser
till att allt blir rätt. Och jag kan fråga

dem om jag är osäker på något. Som
egenföretagare har man ju ofta inte så
många man kan diskutera sådant här
med.
Saga menar också att det är viktigt
att välja rätt byrå så att de inte bara
kan siffror utan även förstår den
bransch kunden verkar i.
– Byrån jag anlitar har många
kunder som jobbar med kultur, foto
och liknande, så de har bra koll på de
speciella regler och den verklighet som
gäller för just det jag håller på med.
Det känns extra tryggt.

DETTA HAR DU LÄRT DIG

FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHET

Genom att lägga ut bokföring, löneutbetalningar
och fakturakontroller på en redovisningsbyrå
får du ett projekt mindre att hålla reda på. Den
tiden kan läggas på kärnverksamheten och på
så sätt öka omsättningen.

