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Rubriken ovan, väcker blandade känslor så här i Coronatider. Det gäller att försöka gissa sig till utvecklingen på
både kort och lite längre sikt.
Korsiktigt ser vi en kraftig inbromsning av ekonomin som ger
bekymmer för bland annat besöksnäringar och transporter.
Därefter kommer i princip alla verksamheter att beröras
negativt. Konsekvenserna är inte överblickbara i dagsläget.
Kan man inte betala sina arbetsgivaravgifter, personalens
källskatter och mervärdesskatt till nästa förfallodag den 14
april så kan man som styrelseledamot i ett aktiebolag dra
på sig ett personligt betalningsansvar för de försenade
inbetalningarna. Lösningen på problemet är att ansöka om
Bo Svensson, VD
anstånd med skattebetalningen. Denna lag träder i kraft
den 7 april så tiden är synnerligen snålt tilltagen. Dessutom
krävs det att du ska kunna visa att du kan betala skatten när anståndstiden löpt ut.
Tittar vi på vad Svenska staten och många andra stater redan gjort eller lovat att göra så är det mycket
stora belopp som ska frigöras för olika stimulanser. Utan undantag är det likviditet som frigörs. I dagens
läge går det inte att uppskatta någon tidshorisont. Detta lär oss att det kommer att finnas åtskilliga
finansieringsmöjligheter framåt, till låga räntor och avgifter. Konsekvensen blir en närmast perfekt
marknad för fastigheter och aktier, om man har säkerheter.

Vi bistår dig med information om efterlevandeskydd
Det är viktigt att ha efterlevandeskydd till familj
och eller närstående när du avlider. Ingen vet hur
länge man lever. Men alla ska kunna planera för
ett långt liv. Det är klokt inte minst för personer
som är ekonomiskt beroende av någon annan. Så
att de kan klara sig vid ett dödsfall. Det kan gälla
en familjemedlem, en delägare eller en
nyckelperson i ett företag. Behoven är olika. Den
unga familjen som inte har byggt upp sin ekonomi
med sparande, betald bostad och pension har
ofta ett stort behov av försäkringar. Medelålders
personer och pensionärer har vanligtvis en del
sparreserver och är därför i mindre behov av
försäkringar.
Det finns många med pensioner som betalas ut till
försäkringskollektivet vid deras dödsfall. Det kan
ofta påverkas. För pensionärer är det viktigt att tänka på att försäkringsskydden minskar eller
försvinner när de når pensionsåldern. De kan aldrig få allmän efterlevande-pension. Därför är det viktigt
att mycket av pensionssparandet kan utbetalas till en överlevande familjemedlem när den som tjänat in
pensionen avlider.
Vem får dina pensionspengar som inte betalats ut om/när du avlider? Hur påverkas familjeekonomin om
en av försörjarna avlider? Varje person och familj bör analysera sitt behov av att ändra, lägga till eller
eventuellt ta bort någon försäkring. I en genomgång med en rådgivare får du hjälp att analysera vilka
försäkringar som är rätt att ha vid ett dödsfall. Om det finns barn med ny sambo, make eller maka
(särkullbarn) kan det behövas ekonomisk hjälp med en försäkring, för att lösa ut dessa. Detta för att
den som blir änka/änkling ska kunna bo kvar i bostaden. Försäkringar är alltid lättare att få om man är
fullt frisk. I vissa fall kan försäkringar ha specifika undantag, högre premie eller inte möjliga att
nytecknas. Försämrad hälsa behöver inte betyda att man inte kan teckna ny försäkring. Om behov finns
så är det alltid värt att se vad som erbjuds.
Vi bistår dig med analys och rådgivning genom vår samarbetspartner Anders Granemar som ingår i vårt
kvalitativa nätverk av specialister.

Direktpension i eget företag
Att pensionsspara via det egna aktiebolaget är en
överlägsen sparmetod jämfört med att samla sina
sparpengar i pensionsförsäkringar. En
given fördel är att det innebär mycket bättre
avkastning än vad pensionsförsäkringar ger. Det
beror på att du slipper alla de olika tillkommande
avgifterna.
En annan fördel när du sparar i det egna bolaget
är att du får ett obegränsat handlingsutrymme när
pengarna väl ska användas. Eftersom du alltid fritt
kan välja både när och hur du ska göra dina uttag
från ditt sparkapital i bolaget.
Sparar du på ett välplanerat sätt i bolaget så kan
du vid utbetalningstillfället istället för pension
välja att ta ut sparpengarna som lön vilket ger dig
rätt till jobbskatteavdrag. Vitsen med det innebär att du får ner din skatt avsevärt och/eller om du tar ut
det som lågbeskattad utdelning när utrymme finns på din K10-blankett.
Har du även tidigare år gjort löpande avsättningar till periodiseringsfonder kan du nu möta upp den
lönekostnad som uppkommer i bolaget mot återföring av dessa. Det ger skattemässigt ett ännu större
positivt utfall därför att du slipper återföra dessa till beskattning i bolaget. När du tar ut lön så får
du nya pensionspoäng gällande din allmänna pension som därmed bättras på.
Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna till den bästa lösningen utifrån just din specifika situation.

Att tänka på när du ska leasa eller köpa tjänstebil
Leasing eller köp?
Har du en tjänstebil i din verksamhet? Om så är fallet, leasar
du den eller har du köpt den? Denna fråga är inte en självklar
ur ett momshänseende.
Den vanligaste formen av billeasing idag är så
kallad finansiell leasing. Många företagare vet att det ofta
bara är halva momsen som är avdragsgill på
leasingavgifterna. Numera kan Skatteverket anse att
finansiella leasingavtal inte är att hyra, utan att köpa. Det
beror på hur villkoren i avtalet är utformade. De kräver att
avtalen är skrivna på rätt sätt för att undvika att ditt företag
som leasingtagare inte får något avdrag alls för någon del av
den ingående momsen.
Skatteverket anser att om det av leasingavtalet framgår att
leasingtagaren ämnar köpa loss bilen eller anvisa en annan
köpare när avtalet löper ut så räknas det som ett avtal om
försäljning av en vara. Det gäller även om det av avtalet
framgår att utköpspriset kommer bli långt under bilens
marknadsvärde att ett övertagande blir det självklara
alternativet. Leasingavgifterna kan då ses som avbetalningar
på ett köp och vid förvärv av en tjänstebil har företaget inte
rätt till något avdrag för moms. Tag hjälp av din
redovisningskonsult för att se över ditt leasingavtal. Det
kanske är dags att omförhandla ditt avtal med din
leasinggivare.
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