	
  

	
  

Marbella 2017-02-06

Nyhetsbrev 1/2017 till våra kunder
Nedan informerar vi om ett antal nyheter som gäller från 2017 i Sverige och Spanien.

Sverige
Representation och moms
Sveriges riksdag har bestämt att från 2017 ska avdragsrätt för representationsmåltid slopas.
Stoppet avser lunch, middag, supé och annan förtäring. Däremot kommer enklare förtäring
att vara avdragsgill. Med enklare förtäring menas typ kaffe och kaka. Momsen får däremot
lyftas upp till 300 kr per person per måltid. Schablonmässigt får 46 kr lyftas som ingående
moms per deltagare.
Ett exempel. Ett företag har tecknat ett samarbetsavtal med ett annat företag och i samband
med undertecknandet bjuder ena parten på middag på en restaurang. Det är fyra deltagare
och notan går på 2.000 kr. Detta kommer att bokföras på följande sätt. Bankkontot belastas
med 2.000 kr. Ingående moms 184 kr (4 x 46). Och ej avdragsgill kostnad 1.816 kr.
Sänkt moms på mindre reparationer
Momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks
från 25 % till 12 %.
RUT
Rut-avdraget ska från 2017 även omfatta reparationer och underhåll av vitvaror som utförs i
bostaden. Gäller alla som är skattskrivna i Sverige.
Skillnad gåva och ersättning för utfört arbete
Att en gåva är skattefri i Sverige vet de flesta och att ersättning för utfört arbete är
skattepliktig vet alla. Men var går gränsen. Högsta beskattningsdomstolen har just dömt en
prejudicerande dom mellan två bröder. Man konstaterar att en gåva är att ge en sak eller
pengar utan krav på motprestation medan utfört arbete är det motsatta dvs ersättning för
utfört arbete. I det nu aktuella målet har en broder givit en gåva om 5 miljoner kronor till sin
bror. Bröderna menar att det var en gåva inom familjen. Skattemyndigheterna har hävdat att
det i själva verket gällde ersättning för utfört arbete. Brodern hade hjälpt till med att betala
räkningar och sköta olika ekonomiska angelägenheter. Han hade vidare hjälpt släkten och
broderns före detta fru att flytta samt att renovera hennes hus.
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Enligt högsta skattedomstolen gick det inte att säga hur mycket som var gåva och hur
mycket som var ersättning för utfört arbete. Underinstansen ansåg att 360.000 kr kunde
betecknas som ersättning för utfört arbete. Domstolen dömde att hela beloppet, dvs 5 mkr,
skulle anses var ersättning för utfört arbete. Skattetillägg utdömdes dessutom på 5 mkr.
Portugal
Många svenskar har av skatteskäl bosatt sig i Portugal. Svenska skatteverket granskar för
närvarande om dessa utflyttade personer verkligen har flyttat till Portugal. Skatteverket har
begärt kopior från Visa och Master Card och kontoutdrag från banker för att kontrollera var
den utflyttade verkligen befinner sig. Om skatteverket finner att Visakortet använts en hel del
i Sverige riskerar personen att bli betraktad som skenbart utskriven ur Sverige. Detta betyder
att svenska skatteverket kan komma att anse personen bosatt i Sverige. Och att han ska
skatta i Sverige och inte utomlands.
Man har avsatt 200 utredare för denna granskning. Det kan nämnas att man även granskar
andra länder än Portugal.
Spanien
Tidigare har det varit så att man har fått betala max 2.500 € kontant när ena parten är
näringsidkare. Från den 1 januari 2017 har maximibeloppet sänkts till 1.000 €.
Förmögenhetsskatten kommer att vara kvar åtminstone till 31 december 2017.
Fribeloppet vid arv i Andalusien har höjts till 250.000 € vid en närståendes dödsfall och gäller
från 1 januari 2017.
Golvregeln är olaglig vid beräkning av ränta. Många banker har i sina lånevillkor haft en
klausul som säger att banken får höja räntan om allmänna ränteläget höjs. Vid sänkning av
det allmänna ränteläget har många banker haft en regel om att räntan inte kan sjunka under
en viss nivå, det så kallade golvet. Domstolarna har funnit att en sådan klausul är olaglig.
Dvs har banken rätt att höja räntan ska samma skyldighet finnas vid en sänkning av
ränteläget. Bankerna har via domstol varit tvungna att återbetala den ränta som felaktigt
debiterats låntagarna. Kolla med den bank där du har lån och se om det finns möjlighet att få
ersättning från banken. Du behöver inte argumentera med banken för banken är informerade
om detta. Kontrollera om det finns ett golv i lånehandlingarna för då finns stora möjligheter
att återfå räntepengar.
Med vänlig hälsning
Bo Wennertorp
Gå gärna in på vår hemsida www.globalaccounting.es
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