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Kvartalsmoms införs från 1 januari 2008 för vissa företag 
 

• Riksdagen har i december 2007 antagit Regeringens proposition (2007/08:25) om förlängd 
redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor.  

• Klienters inlämningstidpunkter för redovisningsuppdrag till byrån ändras inte på grund av 
momsförändringarna 
 
I korthet betyder propositionen att företag som har ett beräkningsunderlag som exklusive 
gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år kommer 
redovisa sin moms kvartalsvis från 1 januari 2008 om de inte frivilligt ansöker om att fortsätta ha 
månadsredovisning av moms.  
 
För de företag som nu kommer ha kvartalsredovisning kommer deklarations och 
betalningsdatum att bli följande: 
januari – mars 12 maj  
april – juni  17 augusti 
juli – september 12 november 
oktober – december 12 februari 
 
För de företag som frivilligt (d.v.s. de som inte har för stort underlag se ovan) och önskar att 
fortsätta att ha månadsredovisning av momsen i skattedeklarationen så kan de skicka in en 
ändringsanmälan till Skatteverket (ska skickas till: Skatteverkets inläsningscentral, Enhet 4600, 
839 86 Östersund) och måste vara verket tillhanda senast den 15 januari 2008. En frivillig 
ansökan om månadsredovisning av moms kan i normalfallet inte ändras på 24 månaders period 
efter att den godtagits.  
 
Inlämning av redovisning till byrån ändras ej på grund av momsredovisningsändringar: 
Skyldigheten att lämna in uppdrag till byrån vid vissa tidpunkter styrs inte av när Skatteverket 
skall ha  in skattedeklarationer för moms utan av vad som har angivits i klientens avtal med 
byrån om inlämningstidpunkter. Någon ändring av dessa avtal sker inte automatiskt på grund av 
att Skatteverket har ändrat tidpunkter för deklarationer av moms. Byråns prissystem gynnar 
också de flesta klienter som lämnar sin redovisning varje månad till byrån. Med andra ord skall 
månadsklienter från 2007 fortsätta att lämna redovisningen till byrån på samma sätt även under 
2008.  
 

 

Byrån har nu fått en kvalitetsansvarig 
 
För att förbättra kvalitén på byråns service och för att på ett professionellt sätt kunna utreda 
eventuella synpunkter på de tjänster byrån utför har byrån nu fått en kvalitetsansvarig. Byråns 
kvalitetsansvariga är Ann-Marie Blad som har över 30 års erfarenhet av arbete inom redovisning. 
Eventuella synpunkter på byråns tjänster, kvalité eller klientavtal kan riktas direkt till Blad på e-
post adressen:  
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ann-marie.blad@brochgroup.eu 
Det går också att rikta allmänna synpunkter till e-post adressen: info@brochgroup.eu 
 
I de fall som det uppkommer klagomål på någon tjänst är det byråns policy att den som är 
kvalitetsansvarig skall göra en oberoende utredning och ge klienten besked om vad utredningen 
mynnar ut i för resultat. I det fall byrån har gjort fel vidtager den kvalitetsansvarig en rådgivning 
med byråns företagsledning om hur frågan kan lösas och händelsen skall motverkas i framtiden.  
 
Har Ni synpunkter så hör gärna av Er och berätta dessa till ann.marie.blad@brochgroup.eu eller 
till info@brochgroup.eu  

 

”Skatteombudsmannen” 
 
Stiftelsen skatteombudsmannen – Halvar Alvgards Stiftelse är en ny stiftelse som har sitt fokus 
på att motverka rättsövergrepp.  
 
Så här omtalar stiftelsen sig själv: 

 
Konkurs. Skattetillägg. Social utfrysning. Det kan bli följderna för den som drabbas av en orättfärdig 
skatterevision från Skatteverkets sida. Eftersom Skatteverket aldrig upplyser företagaren om dennes 
rättigheter i samband med skatterevisionen, drabbas många onödigt hårt.  
 
En Skatteombudsman behövs för att: 

• Skattesystemet är komplicerat. Ingen kan göra rätt.  
• Det är den enskilde som ska bevisa sin oskuld utan att få rättshjälp. Omvänd bevisbörda hör inte hemma i 

ett rättssamhälle. 
• Historien har visat att enskilda har drabbats orättvist i skatteprocesser. 
• Skattetjänstemän ställs nästan aldrig till ansvar för sina misstag. Detta främjar inte rättsäkerheten. 
• Det behövs att någon reagerar. 

 
Det säger Mikael Wokander, ordföranden i stiftelsen. Han har själv arbetat på Skatteverket i 37 år, bland 
annat som sektionschef för taxeringsenheten och som specialist på myndighetens rättsenhet. I sitt arbete 
upplevde han hur många människor råkade illa ut för att de inte kände till sina rättigheter. Därför kommer 
stiftelsen Skatteombudsmannen att aktivt sprida informationen om skattebetalarnas rättigheter, så att 
företagare lär sig att själva ta tillvara sin rätt. Ombudsmannens uppgift blir också att granska 
Skatteverkets agerande för att motverka godtyckligt förfarande, då det redan idag saknas en offentlig 
instans som sköter detta.  
 
Stiftelsen har sin upprinnelse i fallet Halvar Alvgard, den riksbekante bilhandlaren från Vimmerby som 
blev häktad och oskyldigt anklagad för skattebrott. Så småningom fick Alvgard upprättelse och en miljon 
i skadestånd från staten, men varje år drabbas andra företagare av samma godtyckliga agerande från 
Skatteverkets sida.  
 
Är Ni intresserad av att veta mer om denna organisation kan Ni besöka deras hemsida på internet 
på adressen: www.skatto.se 
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Bokrekommendation: ”Skattmasens Manifest” 
 
 
Mikael Wokander, Stiftelsen Skatteombudsmannens ordförande, har skrivit en bok med titeln 
”Skattmasens Manifest”. Detta är en lättläst bok som ger information om vad skattebetalaren bör 
tänka på när denne har med Skatteverket att göra. Det finns även utförliga råd om hur man bör 
gå till väga i de fall man drabbas av en skatterevision. Boken kan beställas i bokhandeln under 
benämningen ISBN 91-974800-3-7 utgiven av Bokförlaget Efron & Dotter AB.  
  
Begreppet omvänd skattskyldighet betyder att det är köparen som redovisar momsen för tjänsten 
och inte säljaren. För mera information till Er som berörs – kontakta Er redovisningskonsult i 
god tid.  
 

 

Sänkta socialavgifter för vissa tjänster 
 
Regeringen inför sänkta socialavgifter för vissa personer verksamma inom vissa delar av 
tjänstesektorn. Från början behövde förslaget godkännande av Europeiska Unionen men detta 
har nu erhållits och förslaget träder i kraft från den 1 januari 2008.  
 
De sänkta socialavgifterna går ut på att alla avgifter slopas utom ålderspensionsavgiften. Detta 
leder till att de som skall betala lägre sociala avgifter kommer att betala 10.21% istället för 
30.42% som gäller för de som inte omfattas av sänkningen. 
 
Följande branscher påverkas: 

• Reparation och service av bilar, motorcyklar, terrängskotrar, mopeder, cyklar 
• Reparation och service av fritidsbåtar, vattenskotrar 
• Tjänster inom restaurang, centralkök, personalmatsalar, catering 
• Tjänster inom hotell, campingar, stugbyar 
• Tjänster inom taxi 
• Tjänster inom tvätteri 
• Tjänster som huvudsakligen vänder sig till enskilda konsumenter (skomakare, hunddagis, 

frisörer, hud- och kroppsvård 
Detta förslag är enligt byrån ett bra förslag och förebygger fusk i dessa branscher. Det bör dock 
noteras att inom Öresundsområdet är fortfarande de sociala avgifterna lägre i Danmark och trots 
dessa förhållandevis låga sociala avgifter kan även dessa nivåer skapa problem för anställda som 
arbetar i Danmark och bor i Sverige och som tar upp ett arbete i Sverige parallellt med sin 
danska anställning. Skulle någon ha detta problem bör byrån kontaktas för rådgivning.  
 

 

Byrån fyller 20 år i 2008 
 
 Skriven av byråns grundare, Alexander E. Broch 
Det är kul att det har nu gått 20 år och verksamheten som startade 1988 hemma i min bostad med 
en blyertspenna, fysisk dagbok/huvudbok, en skrivmaskin och en miniräknare har blivit något av 
institution inom redovisning i Skåne och att namnet även har blivit känt i hela Sverige och till 
viss del utom landet. Byråns befintliga lokaler i Malmö har varit i bruk sedan 1992 och filialen i 
Helsingborg togs i bruk 2004.  
 
Byråns motto har alltid varit att ha klienten i centrum som den personliga redovisningsbyrån.  
Genom åren har vi kunnat utöka denna service i att inte bara innefatta vanlig redovisning men 
också tillhandahållande av juridiska tjänster inom svensk och europeisk rätt. Vidare har vi idag 
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särskilda kunskaper kring särskilt Storbritannien, Gibraltar, Spanien och Polen och kan i dessa 
juristriktioner agera som brobyggare. Det har också varit mig behjälpligt att som halvdansk och 
med danska som modersmål kunna hjälpa den ökade danska befolkningen som bosätter sig i 
Skåne efter Öresundsbrons upprättande.  
 
Att mycket har åstadkommit är dock inte det samma som att det har varit lätt. 
Redovisningsbranschen är en bransch där det finns många små och svaga aktörer som inte är 
organiserade. De flesta redovisningsbyråer är mindre i storlek än vad byrån nu har blivit. I 
samband med att byrån utvecklas så är det viktigt att ha tillgång till bra personal; det är här vi har 
det största problemet. Ekonomiutbildade kan söka arbeten inom den närliggande 
revisorsbranschen eller i större företag. Att konkurrera på löneområdet i dessa delar är svårt då 
marginalen mellan vad byrån kan ta betalt och vad som måste betalas i lön är låg. Detta är ett 
problem som hela branschen har. Varje gång en anställd slutar måste en ny läras upp och detta 
tar en stor del av vad som skulle ha varit byråns överskott. Målet byrån har är därför att fortsätta 
att växa och på ett sådant sätt att nå en storlek där enskilda anställdas personalomsättning inte i 
för stor utsträckning skall kunna påverka verksamheten. Detta är en viktig trygghet för 
klienterna, som så klart gärna vill ha en och samma redovisningskonsult under hela sin 
verksamhetstid, men framför allt att bygga upp ett förtroende till byrån som institution och jag 
önskar se att den kan överleva i det dynamiska samhälle vi lever i idag.. 
 
Under det gångna året har jag framförallt lagt ner resurser på att utveckla tjänsten med 
kvalitetskontroll, som nu besittes av Ann-Marie Blad, att förbättra konsulternas lönesystem så de 
blir effektivare, att utveckla rutiner för byråns reception och vidare utveckla byråns elektroniska 
hantering av handlingar. Idag lever vi i en mycket annorlunda värld än den som fanns 1988 då 
många byråer ännu inte gjorde redovisningen på en dator och samhället var lugnare. 
 
Under de snart 20 år, när jag tittar tillbaka, är det som bekymrar mig mest hur dåligt 
”företagaren” har det ställt i det svenska samhället. Detta trots att mindre förbättringar har börjat 
komma igång med den nuvarande regeringen. En företagare har oerhört mycket att hålla reda på 
och ställs väldigt hårt till ansvar för vad han/hon gör. Övergången från att vara anställd till att bli 
egen är mycket skarp i Sverige, något som inte behövt vara så. Det sämsta för svenska företagare 
är de mycket höga skatterna och socialavgifter, det mycket tuffa Skatteverket och de, i 
förhållande till Skatteverket, partiska domstolarna. Det bästa för svenska företagare är tillgången 
till information, hastigheten med svenska ärenden och det förhållandevis lätta sättet att starta ett 
företag och öppna bankkonto. Mitt bästa råd till politikerna är att låta alla egna företagare och 
deras familjemedlemmar få en fast avgift för sociala avgifter (så är det t.ex. i Spanien, Gibraltar 
och Polen). Genom ett sådant införande skulle företagaren se sina sociala avgifter så som en 
avgift och inte ännu en skatt. Dessutom skulle detta öka moroten att arbeta vidare varje månad 
då det inte blir dyrare sociala avgifter för varje ny hundralapp som dras in.  
 
Under de gångna åren har jag ägnat mycket tid åt att slåss för de små företagarnas rättigheter. 
Detta arbete har både skapat respekt bland motparter men också från tid till annan ovänner. 
Tyvärr finns det tjänstemän som precis som en vakt framför ett uteställe har någon form av 
tillfredställelse att trakassera den svage. Hos dessa individer är det inte positivt att någon går 
emellan. För den svagare parten är det oftast en önskvärd hjälp.  
 
Framåt är det mitt mål att fortsätta utveckla byrån och värna om de värden som har varit i fokus 
under de gångna åren. Jag ser framemot att längre fram kunna redovisa detta ytterligare för Er. 
Tack för nu.  
 
Synpunkter på nyhetsbrevet: Skriv till Brochs Redovisningsbyrå KB, Rörsjögatan 18, 211 37 MALMÖ 
eller skicka ett e-mail till info@brochgroup.eu Observera: märk skrivelsen "synpunkt nyhetsbrev" 


