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V i på ess2 hoppas att Ni företagare har haft en riktigt skön sommar. 

Många av oss på ess2 är tillbaka från semestern och vi vill inleda 

sensommaren med ett nyhetsbrev.  

REGLER KRING REPRESENTATION 

Vi tänkte passa på att påminna om de regler som gäller för representation. 

Detta är ett ämne vi ofta får frågor om och där det ibland kan förekomma 

felhanteringar.  

Kostnad för representation är avdragsgill om det är fråga om förfriskningar 

och enklare förtäring som inte kan anses vara en måltid och som är av 

mindre värde, exempelvis fika och enklare smörgåsar. Skattemässigt avdrag 

för detta får uppgå till högst 60 kr. Kostnader för måltider är alltså inte 

avdragsgilla. För kringkostnader på personalfester, såsom underhållning och 

lokalhyra, medges avdrag om högst 180 kr per person + moms. Avdrag 

medges för högst två personalfester per år. 

Om kostnaden för representation har ett omedelbart samband med 

verksamheten får du göra avdrag för ingående moms. Det gäller till exempel 

om den ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid 

personalvård.  Du får göra momsavdrag på mat och dryck på ett underlag om 

högst 300 kr exkl moms per person och tillfälle. Detta innebär att du 

maximalt får dra 36 kr moms per person om kostnaden gäller mat och 

alkoholfri dryck. Om kostnaden gäller både mat och alkoholhaltig dryck kan 

avdraget beräknas med hjälp av en schablon där momsavdrag ges på 46 kr 

per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kr 

exkl moms per person och att den debiterade momsen uppgår till minst 46 

kr. Alternativt beräknas momsen i detta fall genom proportionering mellan 

12% och 25% moms. På Skatteverkets hemsida finns ett beräkningsverktyg 

för representation som vi rekommenderar. 

Av restaurangnotan eller liknande underlag skall det framgå vilka personer 

som deltagit samt syftet med representationen, detta för att dokumentera 

avdragsrätten. 

AVVECKLING AV AKTIEBOLAG 

Ibland kan det av olika anledningar vara dags att avveckla sitt aktiebolag. 

Avvecklingen kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom aktieförsäljning, 

generationsskifte, likvidering eller konkurs. Om du går i dessa tankar 

rekommenderar vi att du hör av dig till oss, så kan vi tillsammans diskutera 

och komma fram till den lösning som passar bäst för dig. Detta för att minska 

risken för onödiga, och ibland kostsamma, felsteg på vägen. 

TILLSKOTT I 
PERSONALSTYRKAN 

Vi är glada att kunna 

presentera Sandra Johansson 

och Alva Thid som 

nyanställda hos oss. Sandra 

kommer arbeta som 

redovisningskonsult och Alva 

som revisorsassistent.  

Här kommer ett nytt 

nyhetsbrev från oss med lite 

smått och gott som kan vara 

bra för er att ha koll på.  

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 
 

 

 



 

Det är viktigt att vara vaksam på att du inte blir utsatt för bedrägerier. Det 

kan exempelvis hända att ett annat företag erbjuder sig köpa ditt bolag eller 

hjälpa dig att avveckla det. Erbjudande om låga priser, eller svarta och 

snabba betalningar är tecken på att det är en oseriös aktör som kontaktat dig. 

Ett annat varningstecknen är om det är svårt att söka fram information om 

företaget. Vid sådana här typer av bedrägerier riskerar du som företagare att 

stå kvar i styrelsen i det företag som du tror dig ha sålt eller avvecklat och är 

då fortsatt ansvarig för inköp och andra transaktioner. 

INFLATION OCH HUR DET PÅVERKAR FÖRETAGEN 

Inflationen har varit ett hett ämne i senaste tidens nyhetsrapportering och vi 

är nog få som missat att den nått rekordhöga nivåer. Ökning har skett i den 

allmänna prisbilden, och det påverkar både privatpersoner och företag 

genom att vi får mindre för pengarna. I Sverige vill Riksbanken försöka hålla 

inflationen på 2 %. Ett verktyg för detta är att korrigera styrräntan 

(reporäntan), vilket påverkar in- och utlåning till bankerna. När räntan höjs 

minskar företagens lönsamhet eftersom det blir svårare att få krediter, vilket 

i sin tur kan leda till att investeringar skjuts på framtiden. Mindre 

efterfrågan och konsumtion gör då att även inflationen minskar. 

Inflationen leder till att företagen får ökade kostnader och riskerar 

försämrade kassaflöden. Några konkreta exempel på hur inflationen kan 

påverka ditt företag är: 

• Mindre varor och tjänster för pengarna, svårt att hitta prisvärda 

leverantörer 

• Svårare att få kredit för t.ex. kommande investeringar 

• Högre ränta och dyrare att betala av lån 

• Ökade kostnader för frakt och längre leveranstider 

• Ökade arbetskraftskostnader 
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