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Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group TM
* Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group TM sedan 1 januari 2005. Broch Group TM är
ett gemensamt marknadsföringskoncept. Övriga företag som f.n. finns med i Broch Group TM är
Europe Advisers Ltd (Gibraltar) och Broch Corporate Service LLP (England).
Europe Advisers Ltd startades 1998 i Gibraltar av Alexander E. Broch. Bolaget har två
verksamhetsinriktningar, juridiska tjänster och bolagstjänster. De juridiska tjänsterna omfattar
huvudsakligen uppdrag inom skatterätt, tillståndsfrågor, migrationsrätt, arbetsrätt och tvistemål.
Broch själv har och företräder klienter i brottsmål kring anklagelser av brott mot
livsmedelslagen, utlänningslagen och fordonsförordningen. Broch har även erfarenheter av
processföring inför EG-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Bolagets
andra verksamhet bolagstjänster är inriktad på att hjälpa företag med logistiktjänster i
anknytning till Gibraltar. Gibraltar är det enda område på Iberiska halvön där engelska är
officiellt språk. Territoriet genomgår just nu omfattande förändringar i fråga om beskattning
och är i praktiken inte längre att betrakta som ett skatteparadis. Framtiden är ljus för Gibraltar
som i praktiken blir en förort till EUs blivande största stad vid Medelhavet ”Solstaden”
(spanska Ciudad del Sol). ”Solstaden” är den sammanhängande bebyggelse som sträcker sig
från öster om Malaga och ner till Gibraltar d.v.s. ca 130 km kust med bebyggelse som växer
samman just nu. Inom 10-15 år beräknas området ha 5 miljoner invånare (f.n. ca 2 miljoner).
Gibraltarkontoret behärskar, som enda kontor i Gibraltar svenska. Andra språk där är engelska,
spanska, danska och polska.
Broch Corporate Service LLP i England startades i januari 2005 av Alexander E. Broch och
Colin Ivey. Bolagets dagliga verksamhet administreras av Colin Ivey som driver bolaget i
Berkhamsted, Hertfordshire som ligger nordväst om London och tar ca 30-40 minuter att nå
från centrala London. Bolaget tillhandahåller huvudsakligen bolagstjänster för brittiska bolag.
Dessa innefattar tillhandahållande av sätesadresser, bolagssekreterare och dagliga logistik
tjänster. Bolaget har öppnat en hemsida på Internet: www.brochcorp.com. Med Ivey som
partner och administratör har bolaget fått en stark kunskap inom brittiska frågor. Ivey har en
lång erfarenhet genom arbete inom finansiell sektor och har brittisk utbildning i
marknadsföring. Bolaget kan också hjälpa svenska företag att etablera sig i Storbritannien både
inom juridiska och praktiska frågor. Storbritannien är EUs andra största ekonomi efter
Tyskland och är ett land som för många i Skandinavien känns som en naturlig ny marknad när
man vill hitta klienter/kunder i utlandet.
Sammantaget är Broch Group TM en unik konstellation genom sitt starka band mellan
Skandinavien och Storbritannien/Gibraltar. Organisation kan erbjuda juridiska tjänster i
Sverige och Europa samtidigt som man kan hjälpa klienter öppna företag och daglig logistik i
de tre Juristriktioner. Broch Group TM är även lämpad för att hjälpa personer att flytta mellan
dessa tre olika poler i Europa.
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Statlig utredning föreslår ökade krav på kontantbranscherna!
*Statliga utredningen SOU 2005:35 har behandlat frågor kring hur man kan komma åt det som
omskrevs som allvarliga problem i kontantbranscherna av 2004 års skattekontrollutredning.
I det förslag som utredningen föreslår ingår idén att Skatteverkets skattebrottsenheter skall få
rätt att kunna genomföra husrannsakan. De husrannsakningar som skall utföras av Skatteverket
skall endast ske i det fall där det är sannolikt att våld inte behöver användas. Exempel på vart
sådana husrannsakningar kan äga rum är i bankfack och på bokförings- och revisionsbyråer. En
tjänsteman som verkställer husrannsakan eller medverkar vid husrannsakan som verkställs av
polis ska få ta egendom i beslag utan föregående beslut av rätten eller åklagaren.
Utredningen föreslår också att certifierade kassaregister som uppfyller särskilda krav måste
användas i kontantbranscherna. Skatteverket är tänkt att detalj precisera i föreskrifter vad som
ett certifierat kassaregister behöver innehålla för att vara förenligt med gällande regelverk. Ur
utredningen kan dock konstateras att kassaregister kommer att innehålla åtminstone vid varje
inslag uppgift om aktuellt år, datum klockslag, löpnummer för inslaget samt identitet på varje
enskild kassaapparat. Vidare ska försäljningsbeloppet registreras med momsen specificeras och
med angivande av varuslag, rättelser och krediteringar samt betalningssätt. Dessutom ska
övningsinslag och nollinslag registreras. För att förhindra manipulation ska kassaregistren
plomberas.
I det fall en näringsidkare saknar kassaregister eller använder ett kassaregister som inte
uppfyller kraven är det tänkt att denne skall utsättas för en sanktionsavgift om 10.000 kr. Om
näringsidkaren inte rättar sig inom skälig tid ska ny avgift kunna tas ut med dubbelt belopp.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2009.
Ett råd till byråns klienter är att ta kontakt med Er redovisningskonsult på byrån någon månad
före den 1 juli 2006 och kolla om förslaget gick igenom och vad för utrustning som måste
införskaffas.

Högsta Domstolen utdömer skadestånd mot staten på grund av ECHR!
* Högsta Domstolen har i en vägledande dom den 9 juni 2005 (mål T 72-04) låtit utdöma
skadestånds ersättning till en klagande baserat direkt på europakonventionen. Domen är mycket
speciell därför att tidigare har de svenska domstolarna normalt endast låtit skadestånd baseras
på enbart traditionell svensk rätt och inte på europakonventionen. Kort sagt öppnar detta upp
för att alla svenska domstolar kan nu baser skadestånd direkt på europakonventionen.
Det aktuella fallet handlade om en person som blev före jul 1991 kallad till polisen för förhör.
Vid förhöret den 29 januari 1992 blev personen delgiven misstanke om grovt bedrägeri, grovt
bokföringsbrott och grovt svindleri. Förundersökningen fastställdes den 29 mars 1993. Åtal
väcktes mot personen den 16 juni 1995 och en huvudförhandling sattes ut till slutet av mars
1996 men ställdes in på grund av personens egen begäran eftersom han befann sig i Uzbekistan
på arbetsuppdrag. En huvudförhandling sattes ut till augusti 1996 men ställdes också in. Den
gången var det åklagaremyndigheten som begärde uppskov. En åtalsjustering aviserades den 15
oktober 1997. Den kom till stånd i oktober året därpå. Huvudförhandling i tingsrätten hölls
under fem dagar med början den 5 november 1998.
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Den resulterade i att åtalet mot personen ogillades i alla delar i en dom den 3 december 1998.
Den frikännande domen överklagades inte av åklagaremyndigheten och vann därmed laga kraft
den 28 december 1998.
I skadeståndsmålet inför Högsta Domstolen valde domstolen att ersätta personen för utifrån att
det förelegat brott mot europakonventionens artikel 6.1 d.v.s. den artikel som handlar om
begreppet rättvis rättegång. Skadeståndsrätten bedömdes utifrån europakonventionens artikel
41 och konventionens rättspraxis i liknande mål. Personen fick ersättning för inkomstförlust
under två årstid då han ansåg att han hade svårt att få arbete. Ersättningen sattes till 35.000 kr i
månanden d.v.s. totalt 700.000 kr.
Högsta Domstolen ersatte inte ren förmögenhetsskada (”loss of opportunities”) då den ansåg att
genom att ersätta inkomstförlusten med de 700.000 kr så var personen väl tillgodosedd för även
ren förmögenhetsskada.
Vad däremot Högsta Domstolen ersatte var ideell skada. Sådan rätt till ersättning finnes inte i
den svenska skadeståndslagen utan här valde domstolen att gå direkt till konventionen och dess
rättspraxis kring ideell skada (”non-pecuniary damage”) och gjorde en skälighets bedömning
avseende tidsåtgången och omständigheterna så att skadstånd här skulle vara 100.000 kr.
Sammantaget fick personen alltså ett skadestånd om 800.000 kr av domstolen baserat på
konventionen. Parterna fick dock stå var för sina rättegångskostnader var för sig i samtliga
instanser.

Spegelvänt handelsbolag: ”Limited Liability Partnership”
*Britterna tycks vara först ut i Europa med att adoptera en bolagsform som en tid tillbaka har
funnits i USA. Formen heter hos britterna ”Limited Liability Partnership” (förkortat LLP) och
är en typ av kommanditbolag. Bolagsformen hittas under ”The Limited Liability Partnership
Act 2000 and Regulations 2001”. Lagen började gälla den 6 april 2001.
Bolaget måste ha två delägare som på engelska kallas ”members”. Finns det bara två
medlemmar så måste båda vara utvalda medlemmar (eng: ”designated members”). En delägare
som inte är utvald medlem kallas endast medlem och har inte talerätt för bolaget utåt utan
endast inom bolagets egen beslutande struktur.
Det positiva med denna bolagsform är att alla delägare är begränsat betalningsskyldiga för
bolagets åtaganden. Det skulle innebära detsamma som om ett svenskt kommanditbolag kunde
ha komplementärer med begränsat ekonomiskt ansvar. Detta är inte möjligt i Sverige och det
övriga Europa.
Den brittiske lagstiftaren överlåter det till företagets delägare att göra upp om hur den inre
regleringen i företaget skall se ut. Därför kan det göras upp helt beroende på behov hur
maktfördelning, vinstfördelning och ansvar skall vara i bolaget.
Beträffande beskattning utgör inte denna bolagsform ett brittiskt skattesubjekt. Precis som i
Sverige skjuts beskattningsfrågan över på mottagaren. Det får den konsekvensen att om en
fysisk person är bosatt i Sverige blir det svensk beskattning som näringsverksamhet som gäller.
Om den fysiska personen är bosatt i Storbritannien blir det brittisk skatt. Är det bolag som är
delägare så blir det bolagsskatt där bolaget har säte.
För svenskt vidkommande kan denna bolagsform vara särskilt intressant för småföretagare som
vill begränsa sitt ekonomiska ansvar men ändå ha kontroll över bolaget. Här uppstår nämligen
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möjligheten att få detta utan att plocka fram 100.000 kr som är aktiekapitalet i svenska
aktiebolag.
En bra koppling kan vara att låta ett brittiskt LLP vara komplementär i ett svenskt
kommanditbolag. Genom denna uppbyggnad får man en svenskt framträdan men där de
brittiska reglarna slår igenom kring det ekonomiska ansvaret. Att utnyttja fördelar i olika
medlemsstater inom Europeiska Unionen är skyddat genom EG-domstolens rättsfall Centros
(mål C-212/97).

IBAN blir obligatoriskt inom Europeiska Unionen!
*Genom

Plusgirot Sverige har vi fått kännedom att från den 1 januari 2006 blir IBAN
obligatoriskt i hela Europeiska Unionen. När utlandsbetalningar göres så är det alltså bättre att
ta reda på om betalningsmottagaren har ett IBAN nummer. Kostnaden att skicka
utlandsbetalningar med IBAN är mycket billigare än att skicka SWIFT eller Sort Code
betalningar. De företag som fakturerar utländska kunder bör alltså även själva ta reda på sitt
eget IBAN nummer och skriva det som ordinarie faktura text. Idén bakom IBAN är att
betalningar inom EU skall vara samma sak som att göra inrikes betalningar. Grunden till detta
är att EU skall ses som en och samma gemensamma
marknad för kapital. Genom följande länk till European Committee for Banking Standards kan
Ni få mera information om IBAN: www.ecbs.org/Download/LFL9204V4.pdf

Vad är en Trust?
*Begreppet

”trust” härrör från angloamerikansk rätt och företer vissa likheter med de svenska
fideikommiss- och stiftelseinstituten. En trust bildas vanligen genom ett avtal, enligt vilken en
stiftare (the settler) ger en förvaltare (the trustee) i uppdrag att omhänderta egendom och dess
eventuella avkastningar för vissa förmånstagare (the beneficiaries) räkning. Förvaltaruppdraget
innebär ofta så långtgående befogenheter att förvaltaren anses som ”the legal title holder” av
egendomen. Förvaltaren måste dock iaktta de anvisningar som har meddelats i trusturkunden
och som kan ha kompletterats av önskemål från stiftaren i form av instruktionsbrev, s.k. letter
of wishes. Uppdraget kan också vara kontrollerat av en av stiftaren utsedd övervakare (the
protector), vars godkännanden kan behöva inhämtas i vissa frågor. Förmånstagarna är de
tilltänkta ägarna (”the beneficial owners”) av egendomen, men har under tiden för
förvaltningen ingen självständig rätt till egendomen. I en ”fixed trust” ingår individuellt
bestämda förmånstagare medan förvaltaren i en ”discretionary trust” har ett visst mått av frihet
att inom den angivna förmånskretsen själv utse destinatärer.
Ett bolag svenskt eller utländskt kan t.ex. ägas av en trust. Många utnyttjar konstruktionen för
att flytta egendom vidare till nästa generation. I Sverige har dock detta minskat med den
avskaffade arvs- och gåvoskatten. Dock kan trusten ändå ur svenskt sypunkten vara bra för att
skydda tillgångsmassan i fall man själv kommer på obestånd, detta garanterar att företagen
fortsätter att leva vidare så som tänkt.
Truster har behandlats av svenska domstolar och det finns en viss rättspraxis att tillgå som ger
vägledning för hur man ur svensk synvinkel måste agera för att trusten skall erkännas
skatterättsligt.
Byrån kan ge vägledning i dessa frågor vid behov.
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