
Ekonomiförvaltning för nya 

företagare
Lär dig på ett effektivt sätt vad en företagare måste veta om 

bokföring, beskattning, personligt ansvar och andra 

ekonomiförvaltningsrelaterade rutiner

Skolningstillfället lämpar sig för dem som planerar på att grunda ett företag och för dem 

som är i ett startskede med sitt företagande

28.1.2021, kl. 9:00 - 12:00



Ville Hautala

Konsult - Nooga

Erfarenhet av olika uppgifter inom ekonomiförvaltning, 

företagare i 6 år

• budgetering

• kostnadskalkylering

• analyser

• rapportering

• konkretisering av strategi

• styrelsearbete



• Bokföring

• Beskattning (+ personligt ansvar i olika bolagsformer)

• Företagarens personliga inkomst

• Planering av ekonomin och förståelse av ekonomisk information

10 minuters paus ca 10:30

Innehåll

Frågor

Frågor

Frågor

Frågor



• Lära sig grunderna om ekonomiförvaltningens rutiner

• Förbättra förståelsen gällande beskattning, personligt ansvar och tolkning av 

ekonomisk information

• Få inspiration och idéer för organisering av den egna verksamheten och för

användning av den ekonomiska informationen för planering av verksamheten

Målsättning



BOKFÖRING







Bokföringsskyldighet

KONCEPT

• Bokföringslag 1336/1997

• https://finlex.fi

LAGSTIFTNING

JURIDISK PERSON (exempel)

Aktiebolag (Ab) Alltid bokföringsskyldig

Öppet bolag (Öb) Alltid bokföringsskyldig

Kommanditbolag (Kb) Alltid bokföringsskyldig

FYSISK PERSON

Yrkesutövare Bokföringsskyldig för yrke 

som man utövar

Rörelseidkare Bokföringsskyldig för rörelse 

som man driver

• Skapa information om företagets

lönsamhet och resultatutveckling

• Särskiljer rörelseverksamhetens

tillgångar från personliga tillgångar

• Skapa information för

skattemässiga behov

• Skapa information för finansiärer

och investerare

• Hjälper vid planering och uppföljning

av verksamheten



Bokföringsskyldighet

I PRAKTIKEN

FYSISK PERSON

yrkesutövare och rörelseidkare är inte skyldiga att 

ha dubbel bokföring, om högst en av följande 

förutsättningar har uppfyllts under både den avslutade 

och den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen överskrider 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande intäkter 

överskrider 200 000 euro, eller

3) det genomsnittliga antalet anställda överskrider tre 

personer.

JURIDISK PERSON

bokföringsskyldiga ska ha dubbel bokföring

företagare kund

• 1.11.2020 Arbete utfört

• 1.11.2020 Faktura till kund (1000 euro)

• 14.11.2020 Betalning från kund mottaget

1.11.2020 Försäljningsfordringar 1000 €

1.11.2020 Omsättning 1000 €

14.11.2020 Försäljningsfordringar -1000 €

14.11.2020 Kassa 1000 €

14.11.2020 Omsättning 1000 €

Om utgifter och inkomster bokförs enligt 

kontantprincipen ska leverantörsskulderna och 

försäljningsfordringarna kunna klarläggas 

fortlöpande.

JURIDISK PERSON (prestationsprincip)

FYSISK PERSON (kontantprincipen)



Val av bokförare eller bokföringsbyrå

• Bokföring är obligatorisk

• Bokföring är lagstadgad

• Beskattningen baserar sig på bokföringen

• Att bokföra förutsätter kunskap

• Att bokföra kräver tid

• Att inte sköta sina bokföringsplikter har 

konsekvenser

SERIÖST

• Bokföring mäter verksamheten

• Skapar information för planering av

verksamheten

• Skapar information för kassaplanering

• Ger impulser för beslutsfattande

• Möjliggör öppenhet (t.ex. jämförelse med 

konkurrenter)

Lagenlig dimension (extern)
Verksamhetsmässig dimension 

(intern)

NYTTIGT

En välskött verksamhet beaktar båda

dimensionerna och använder

bokföringsinformationen effektivt

Om företagaren inte har kunskap och motivation 

att sköta bokföringen, ett alternativ är att söka en

lämplig bokföringspartner

Några tips om frågor som man kan ställa till en

potentiell bokföringspartner.

• Har bokföraren kunskap om din bransch

• Har bokföraren kunder i motsvarande storlek

som ditt företag

• Vilka verktyg ingår i samarbetet

• Hur kan bokföringsbyrån hjälpa ditt företag för

att få värdefull information från bokföringen

• Vad ingår i den fasta avgiften och hur är

tilläggstjänsterna definierade



Val av bokförare eller bokföringsbyrå

Företagare

• Försäljningsfakturering

• Betalning av fakturor

• Tillgång till rapporter

• Kassahantering

• Bokföring

• Kontroll

• Skatter

• Myndighetsrapportering

Ett typiskt modernt arbetssätt, bygger på att en entreprenör och en bokförare arbetar i samma system.

Inköpsfakturor tas emot och försäljningsfakturor skickas elektroniskt och flera av bokföringsverifikaten genereras automatiskt.



• En av de viktigaste rutinerna

(undantag: kontantförsäljning, 

eCommerce).

• Ingen fakturering, inget kassaflöde

• Fakturera så snabbt efter

leveransen som möjligt

Organisering av ekonomiadministrativa uppgifter

Nyckeln till ett lyckad sätt att sköta obligatoriska administrativa uppgifter är att skapa återkommande och systematiska rutiner

istället för att kämpa med dem sporadiskt.

Ett systematiskt arbetssätt sparar energi och möjliggör fokusering på företagets affärsverksamhet.

Försälj-

ningsfaktu-

rering

Påminnel-

ser

Betalning

av inköps-

fakturor

Företagarpension (FöPL) Ansvarsförsäkring

Förbered

för moms
Kommu-

nikation

Skattedeklaration och bokslut

Följ upp

förskotts-

skatt

• Kontrollera situationen med öppna

försäljningsfakturor och håll ett öga

på förfallna

• Skapa rutiner för att påminna

(muntligt eller skriftligt)

• Använd indrivningstjänster vid 

behov

• Skicka inköpsfakturor till betalning regelbundet

• Betala fakturorna på förfallodagen. Den 

dagliga verksamheten fortlöper smidigare när

kredituppgifterna är i skick

• Om du behöver betalningstid, förhandla om en

betalningsplan med leverantören (före

fakturorna förfaller)

• Säkerställ att alla transaktioner är

registrerade

• Kom överens om en tidtabell med 

bokföraren

• Förskottsskatten baserar sig på en

uppskattning

• Jämför uppskattningen med utfall

• Fel uppskattat resultat har 

kassaeffekt genom förskottsskatt

• Upprätthåll en bra relation med bokföraren

• Ju bättre förståelse bokföraren har för

verksamheten, desto bättre förutsättningar för

värdefulla råd

• Företagaren når en djupare förståelse över

bokföring och lär sig även att utnyttja

bokföringsinformationen mera effektivt
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Krav för uppgifterna på en faktura

I PRAKTIKEN

• Fakturor är av central betydelse i momsbeskattningen.

• En faktura redogör för hur säljaren behandlar moms, fungerar som 

bevis på köparens avdragsrätt

• Möjliggör skattekontroll

• Fakturans innehåll har formella krav

KONCEPT

• § 209 b, Mervärdesskattelag

• https://finlex.fi

• Skatteförvaltningens anvisning: ”Faktureringskraven

vid mervärdesbeskattningen”

LAGSTIFTNING

säljare köpare

faktura

• Försäljaren ska ge köparen en faktura, om köparen är en näringsidkare 

• Försäljaren ska ge köparen en faktura, om köparen är en juridisk person som inte är 

näringsidkare, vid försäljning av en skattepliktig vara eller tjänst

• För övriga försäljningar behöver säljaren inte ge en faktura som uppfyller 

mervärdesskattelagens innehållsmässiga krav. Det måste dock finnas en verifikation 

av försäljningen för bokföringen eller anteckningarna.

Business to business

https://finlex.fi/


Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

• datum för utfärdandet av fakturan

• löpnummer för identifiering

• säljarens mervärdesskattenummer

• köparens mervärdesskattenummer

• säljarens och köparens namn och adress

• varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

• datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller 

betalningsdagen för en förskottsbetalning

• skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive 

skatt

• skattesats och skattebeloppet som ska betalas

• anteckning om skattefriheten

• anteckning om marginalbeskattning

• om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd 

betalningsskyldighet”

Faktura

Seller Oy

Gata 10

10000 Stad

FI12345678

Köpare Öb

Gata 20

20000 Stad

FI23456789

Produkt Mängd á Pris MOMS-

%

Totalt

exkl. 

moms

Totalt inkl. 

moms

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Totalt exkl. moms 1200,00

ALV 24% 288,00

Att betala 1488,00

”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”

"Omvänd skattskyldighet"

Fakturans nummer 2005

Fakturans datum 2.10.2020

Leveransdatum 1.10.2020

Betalningsvillkor 14 pv

Förfallodag 15.10.2020



Obligatoriska uppgifter på fakturan

Övriga krav

• om köparen själv gör upp fakturan, uppgiften ”självfakturering”

• uppgifter om nya transportmedel

• uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”

• uppgift om försäljning av skattepliktigt investeringsguld

• en hänvisning till den första fakturan när det gäller ändringsfakturor



Obligatoriska uppgifter på fakturan

Lindrigare krav för uppgifterna på en faktura

• Fakturan kan göra med lindrigare kraven när slutsumman på

fakturan är högst 400 euro

• Dessutom tillämpas de lindrigare uppgiftskraven i 

minuthandeln eller i annan jämförbar 

försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig 

till privatpersoner.

• I det här fallet har fakturans slutsumma inte någon betydelse 

utan den kan alltså överstiga 400 euro

(mervärdesskattepliktig slutsumma).

• Försäljningsverksamhet som är jämförbar med minuthandel 

bedrivs exempelvis av kiosker, skomakare, frisersalonger eller 

begravningsbyråer.

• Fakturauppgifter enligt de lindrigare kraven är tillräckliga i 

fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller 

persontransport, med undantag för fakturor för tjänster som är 

avsedda för vidareförsäljning.

• De lindrigare kraven är tillräckliga också i verifikationer som 

skrivs ut av parkeringsautomater och andra liknande 

anordningar.

Fakturor med lindrigare uppgiftskrav ska 

innehålla följande uppgifter:

• datum för utfärdandet av fakturan

• säljarens namn och mervärdesskattenummer 

(FO-nummer)

• de sålda varornas mängd och art samt 

tjänsternas art

• momsbelopp som ska betalas angivet per 

skattesats eller skattegrunden angiven per 

skattesats.

• i ändringsfakturorna en hänvisning till den 

ursprungliga fakturan samt de uppgifter som 

ändras på fakturan.



Verktyg för uppgörande av en faktura

1 Välj nätfaktura (för att skicka och ta emot)

2
Ta i beaktande helheten

(försäljningsfakturor, inköpsfakturor, bokföring, löneräkning, beskattning, 

bokslut)

3 Säkerställ skalbarheten

Enbart för fakturor

Skalbara och hel-

täckande system för 

ekonomiförvaltning



BESKATTNING



Mervärdesskatt, princip

Försäljning

Inköp

Moms att betala

1 000

600

400

24%

24%

24%

240

144

96

= Att betala

= Återbäring / Att dra av

Exklusive moms Skattesats Mervärdesskatt

= Att betala netto



Mervärdesskatt, princip

Kundföretag

Skatteförvaltning

49,60 €

inkl. moms 24%

9,60 € (moms)
Exkl. moms Moms 24% Inkl. moms Händelser i 

pengar

Företagaren säljer en tjänst 40 9,60 49,60 +49,60

Företagaren betalar skatten -9,60

Skatten läggs till på skattebasen, d.v.s. på beloppet exklusive skatt

Företagaren ”samlar” skatten från köparen och förmedlar den till

skatteförvaltningen.

Från skattebas till inklusive skatt: 40,00 x 1,24 = 49,60

Från inklusive skatt till skattebas: 49,60 / 1,24 = 40,00



Mervärdesskatt, princip

A Leverantör

Företag A köper varor från en leverantör: 2 000 euro + moms 24% = 2480 

euro

A
Företag A förädlar varorna genom 

att tillverka möbler av virke.

A Kund

Företag A säljer varan till en kund för 3 000 euro + moms 24% = 3 720 euro

1

2

3



Mervärdesskatt, princip

A Leverantör

Företag A köper varor från en leverantör: 2 000 euro + moms 24% = 2480 

euro

A Företag A förädlar varorna genom 

att tillverka möbler av virke.

A Kund

Företag A säljer varan till en kund för 3 000 euro + moms 24% = 3 720 euro

1

2

3

Köp av virke -2 480

Försäljning av möbler +3 720

Netto i pengar +1 240

Moms av försäljning -720

Moms av inköp +480

Moms att betala -240

Pengar i kassa efter 

betalning av moms

+1 000

Köp av virke -2 000

Försäljning av möbler + 3 000

A har ökat värdet +1 000

Moms 24% av värdeökningen 240



Mervärdesskatt, princip

A Leverantör

Företag A köper varor från en leverantör: 2 000 euro + moms 24% = 2480 

euro

A Företag A förädlar varorna genom 

att tillverka möbler av virke.

A Kund

Företag A säljer varan till en kund för 3 000 euro + moms 24% = 3 720 euro

1

2

3

Köp av virke -2 480

Försäljning av möbler +3 720

Netto i pengar +1 240

Moms av försäljning -720

Moms av inköp +480

Moms att betala -240

Pengar i kassa efter 

betalning av moms

+1 000

Köp av virke -2 000

Försäljning av möbler + 3 000

A har ökat värdet +1 000

Moms 24% av värdeökningen 240



Mervärdesskatt, princip

A Leverantör

Företag A köper varor från en leverantör: 2 000 euro + moms 24% = 2480 

euro

A Företag A förädlar varorna genom 

att tillverka möbler av virke.

A Kund

Företag A säljer varan till en kund för 3 000 euro + moms 24% = 3 720 euro

1

2

3

Köp av virke -2 480

Försäljning av möbler +3 720

Netto i pengar +1 240

Moms av försäljning -720

Moms av inköp +480

Moms att betala -240

Pengar i kassa efter 

betalning av moms

+1 000

Köp av virke -2 000

Försäljning av möbler + 3 000

A har ökat värdet +1 000

Moms 24% av värdeökningen 240



Mervärdesskatt, princip

A Leverantör

Företag A köper varor från en leverantör: 2 000 euro + moms 24% = 2480 

euro

A Företag A förädlar varorna genom 

att tillverka möbler av virke.

A Kund

Företag A säljer varan till en kund för 3 000 euro + moms 24% = 3 720 euro

1

2

3

Köp av virke -2 480

Försäljning av möbler +3 720

Netto i pengar +1 240

Moms av försäljning -720

Moms av inköp +480

Moms att betala -240

Pengar i kassa efter 

betalning av moms

+1 000

Köp av virke -2 000

Försäljning av möbler + 3 000

A har ökat värdet +1 000

Moms 24% av värdeökningen 240



• Moms betalas regelbundet, oftast månatligen (möjligt även kvartalsvis eller en gång per 

år) 

• Netto moms räknas månatligen baserat på skattepliktiga försäljningar och skattepliktiga

inköp

• Moms rapporteras i MinSkatt

Mervärdesskatt, princip

September Oktober November

12 november

Exempel: Septembermånads moms anmäls
och betalas senast 12 november

Moms
rapporte-

ringsmånad



Mervärdesskatt

< 30 000 €

< 15 000 €



MinSkatt

• Mervärdeskatt

• Förskottsskatt

• Skattedeklaration

• Betalning av skatter

• Osv.

https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt/



Suomi.fi

Sköta ärenden för annan

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person, ett 

företag eller ett samfund fullmakt, dvs. rätt att sköta 

ärenden för dig, ditt företag eller ditt samfund.

Du kan också begära rätt att få sköta ärenden för en 

annan.

https://www.suomi.fi/fullmakter



10 minuters paus

Vi fortsätter 10:40



Personligt ansvar vid olika företagsformer

Aktiebolag Öppet bolag Kommanditbolag
Yrkesutövare eller

rörelseidkare

Parterna i ett bolagsavtal för ett öppet bolag (bolagsmännen) svarar 

för bolagets förpliktelser till fullt belopp såsom för egen skuld.

I ett Kommanditbolag är ansvaret för bolagets förpliktelser i fråga om 

en eller flera men inte samtliga bolagsmän begränsat till den 

egendomsinsats som anges i bolagsavtalet (tyst bolagsman).

En rörelseidkare eller en 

yrkesutövare ansvarar 

personligen för 

näringsverksamhetens 

förpliktelser.

Styrelse

Ägare eller
ägarna

Bolagsmän Bolagsmän* Företagare, 
person

Begränsat ansvar

• Aktieägaren ansvarar 

enbart med sin egen insats

P e r s o n l i g t a n s v a r



Beskattning vid olika företagsformer

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Bokslut 2020

Intäkter från näringsverksamhet

Näringsverksamhetens kostnader

Näringsresultat/-förlust

+
-

€
BokföringFöretagare

Skattedeklaration för näringsverksamhet

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Näringsverksamhetens skulder

+
-

Näringsverksamhetens

nettoförmögenhet
€

Näringsverksamhetens tillgångar



Beskattning vid olika företagsformer

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Bokslut 2020

Intäkter från näringsverksamhet

Näringsverksamhetens kostnader

Näringsresultat/-förlust

+
-

€

Näringsverksamhetens tillgångar

Näringsverksamhetens skulder

+
-

Näringsverksamhetens

nettoförmögenhet
€

Intäkter > Kostnader

Näringsverksamhetens

resultat

- Förluster under tidigare

skatteår

Företagsinkomst under 

skatteåret som skall

delas

=

Kostnader > Intäkter

Näringsverksamhetens

förlust

Förlust i näringsverksamheten

som ska fastställas för 

skatteåret

=

- Näringsförlust som ska dras av 

från kapitalinkomst



Beskattning vid olika företagsformer

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Bokslut 2020

Intäkter från näringsverksamhet

Näringsverksamhetens kostnader

Näringsresultat/-förlust

+
-

€

Näringsverksamhetens tillgångar

Näringsverksamhetens skulder

+
-

Näringsverksamhetens

nettoförmögenhet
€

Tillgångar

• Byggnader

• Maskiner

• Inventarier

• Lager

• Försäljningsfordringar

Skulder

• Banklån

• Inköpsskulder

30% av betalda löner

=

+

Nettoförmögenhet



Beskattning vid olika företagsformer

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Nettoförmögenhet
Företagsinkomst som

ska delas

Kapitalinkomst Förvärvsinkomst

• Företagsinkomst som ska delas, indelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst

Kapitalinkomsten är det belopp som motsvarar 20% av den kalkylerade nettoförmögenheten

20%



Beskattning vid olika företagsformer

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Exempel:

Kapitalinkomstskatt 30%
(över 30 000 euro → 34%)

Förvärvsinkomstskatt enligt

progressiv beskattning

Företagsinkomst som ska delas = 25 000

Nettoförmögenhet 10 000 / 20 % 2 000

2 000 23 000Kapitalinkomstandel Förvärvsinkomstandel



Beskattning vid olika företagsformer

Öppet bolag och Kommanditbolag

Bolagsman Bolagsman Tyst bolagsman

• En sammanslutning av två eller flera ansvariga bolagsmän

• Utövar med stöd av ett bolagsavtal tillsammans 

näringsverksamhet för att uppnå ett gemensamt 

ekonomiskt syfte.

• Bolagsmännen ansvarar för företagets förpliktelser

personligen

• Bolagsmännen kan vara fysiska personer eller juridiska

personer

Bolagsman

• Minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman

• Ansvarig bolagsman ansvarar för bolagets

förpliktelser personligen

• Den tysta bolagsmannen ansvarar för bolagets

förpliktelser med sin insats i bolaget

Öppet bolag Kommanditbolag

Bolagsmän fysiska eller

juridiska personer

Bolagsmän fysiska eller 

juridiska personer



Beskattning vid olika företagsformer

Resultatet av näringsverksamheten fördelas för att beskattas som bolagsmännens inkomst.

Delning av vinst och förlust

1. Bolagsavtalet 2. Lag om öppna bolag och kommanditbolag

1. Av räkenskapsperiodens vinst betalas till varje bolagsman först en andel, som motsvarar räntan enligt 

räntelagen, på hans vid räkenskapsperiodens ingång återstående insats.

2. Om vinsten inte förslår till full betalning på andelarna, delas den i förhållande till insatsernas storlek.

3. Återstående andel av vinsten delas jämnt mellan bolagsmännen.

4. Om en jämn delning är oskälig, kan andelarna jämkas.

Bolagsman Bolagsman Tyst bolagsmanBolagsman

Öppet bolag Kommanditbolag

Bolagsmän fysiska eller 

juridiska personer

Bolagsmän fysiska eller 

juridiska personer



Beskattning vid olika företagsformer

Öppet bolag Kommanditbolag

1. Bolagsavtal 2. Lag

Resultat av 

näringsverksamhet

- Förluster under tidigare

skatteår

Företagsinkomst som

ska fördelas

=

BolagsmanBolagsman

Fördelning till bolagsmän

1. Bolagsavtal 2. Lag

Resultat av 

näringsverksamhet

- Förluster under tidigare

skatteår

Företagsinkomst som

ska fördelas

=

Bolagsman Tyst bolagsman

Fördelning till bolagsmän



Beskattning vid olika företagsformer

Öppet bolag Kommanditbolag

Bolagsman Bolagsman Bolagsman Tyst bolagsman

Kapital-

inkomst

Förvärvs-

inkomst

Kapital-

inkomst

Förvärvs-

inkomst

20% netto-

förmögenhet

Kapital-

inkomst

Förvärvs-

inkomst

Kapital-

inkomst

20% netto-

förmögenhet



Beskattning vid olika företagsformer

Aktiebolag

Bokslut 2020

Intäkter från näringsverksamhet

Näringsverksamhetens kostnader

Näringsresultat/-förlust

+
-

€ 20%

Skatt

Justeringar (exempel av icke-avdragbara kostnader)

• 50% av representationskostnaderna

• Böter och straffavgifter

• Skatterelaterade förseningsavgifter och skattehöjningar

Skatten betalas av aktiebolaget, inte

av ägarna. Aktiebolag är en 

självständig skatteskyldig.



FÖRETAGARENS PERSONLIGA INKOMST



RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE

• Kan inte betala lön åt sig själv, till sin make eller sitt barn som är under 15 år

• Privata uttag är uttag av pengar till personligt bruk

Privata uttag och lön

Privata uttag är inte kostnader

Intäkter från näringsverksamhet 35 000 Intäkter från näringsverksamhet 35 000

Näringsverksamhetens kostnader -10 000 Näringsverksamhetens kostnader -10 000

Resultat av näringsverksamhet 25 000 Resultat av näringsverksamhet 25 000

Händelserna på bankkontot: Händelserna på bankkontot:

Saldo 1.1.2020 0 Saldo 1.1.2020 0

Betalda intäkter 35 000 Betalda intäkter 35 000

Betalda utgifter -10 000 Betalda utgifter -10 000

Privata uttag -8 000 Privata uttag -25 000

Saldo 31.12.2020 17 000 Saldo 31.12.2020 0



Öppet bolag och Kommanditbolag

• Bolagen kan betala lön till bolagsmän

• Även privata uttag är möjliga

Privata uttag och lön

Lönerna är kostnader

Förutsätter en verklig

arbetsinsats

Privata uttag är inte

kostnader.



Aktiebolag

• Aktieägare kan få lön från bolaget

• Privata uttag är inte möjliga

• Bolaget kan betala dividend till aktieägarna inom ramarna för fritt eget kapital

Privata uttag och lön

Utdelningsbara medel är 100 000 euro. 

Bolaget beslutar att betala 50 000 euro i 

dividend.

Äger 70 aktier, 

35%

Äger 80 aktier, 

40%

Äger 50 aktier, 

25%

50 000

17 500 20 000 12 500



Beskattning vid olika företagsformer

Aktiebolag

Exempel av en aktieägares beskattning:

• Bolagets nettoförmögenhet (matematiskt värde) 

är 200 000 euro.

• Dividendmottagarens andel av alla aktier är 40%

• Dividendmottagarens andel av nettoförmögenhet

(200 000 x 40% = 80 000)

• 8% av nettoförmögenhet 6 400 euro (80 000 x 

8%)

• Dividendutbetalning totalt 50 000 euro

• Dividendmottagarens andel 20 000 euro

BESKATTNING AV VINSTUTDELNING (DIVIDEND)

Nettoförmögenhet (matematiskt värde) 80 000,00

Dividend som utdelas 20 000,00

8% av aktiernas matematiska värde 6 400,00

A) Andelen som överskrider 8% av matematiska värdet 13 600,00

B) Andelen som inte överskrider 8% av matematiska värdet och  är max 150 000 euro 6 400,00

C) Andelen som inte överskrider 8% av matematiska värdet och  är över 150 000 euro 0,00

A) 75% skattepliktig förvärvsinkomst 10 200,00

A) 25% skattefri inkomst 3 400,00

B) 25% skattepliktig kapitalinkomst 1 600,00

B) 75% skattefri inkomst 4 800,00

C) 85% skattepliktig kapitalinkomst 0,00

C) 15% skattefri inkomst 0,00

Förvärvsinkomst totalt 10 200,00

Kapitalinkomst totalt 1 600,00

Skattefri inkomst totalt 8 200,00

Dividend totalt 20 000,00



• Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information 

om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar 

uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning.

• Från och med år 2019 anmäls information om löner och förvärvsinkomster till 

inkomstregistret. Från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner.

• Anmälning av information gäller alla utbetalare av löner från och med 1.1.2019 och alla 

utbetalare av förmåner från och med 1.1.2021.

• Det är möjligt att anmäla uppgifter via gränssnittet, genom att ladda upp uppgifter i filformat i 

e-tjänsten för inkomstregistret eller genom att mata in uppgifterna med en webblankett.

• Löneuppgifterna kan lämnas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Pensions- och 

förmånsuppgifter kan inte lämnas på pappersblankett.

• Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver inkomstregistret och är ansvarig myndighet.

Inkomstregistret



Inkomstregistret



Inkomstregistret

• Inkomstregistret förenklar och tydliggör arbetsgivarnas anmälningsskyldigheter.

• Arbetsgivaren anmäler uppgifterna om betalda löner enbart en gång till 
inkomstregistret, varifrån användarna av inkomstregisterinformationen hämtar de 
uppgifter som de behöver. Inkomstregistret ersätter de allmännaste 
anmälningsskyldigheterna.

• Om också kompletterande uppgifter ges till inkomstregistret, ersätter 
inkomstregistret också löneintyg och andra utredningar, som arbetsgivarna ska ge 
som bilaga till exempel för en ansökan om förmån.

• Det är möjligt att anmäla uppgifterna med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. I så fall 
bildas en elektronisk förbindelse mellan löneadministrationens system och 
inkomstregistret, och löneuppgifter kan anmälas direkt från löneräkningssystemet 
till inkomstregistret, utan att anmälaren behöver övergå till en separat tjänst för 
anmälan till inkomstregistret. På så sätt minskar antalet manuella arbetsfaser i 
anmälan.



• FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens pensionsskydd och sociala 

trygghet.

• Den är lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

• Man utökar sin pension med varje FöPL-avgift man betalar.

• Man kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

Företagarpension, FöPL

Företagare FöPL försäkringVillkoren
uppfylls



Företagarpension, FöPL

Obligatorisk när:

Teckna en FöPL-försäkring när du uppfyller följande fem villkor:

• du är 18–67 år

• du arbetar som företagare oavbrutet i minst fyra månader

• din FöPL-arbetsinkomst är minst 8 063,57 euro per år (år 2021)

• du arbetar i ditt företag

• du bor i Finland.



Företagarpension, FöPL

I olika bolagsformer:

Du behöver teckna en FöPL-försäkring om du är

• enskild näringsidkare, dvs. företagare med firma, eller en familjemedlem som 

arbetar för en sådan utan lön

• bolagsman i ett öppet bolag

• ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag

• delägare i ledande ställning i ett aktiebolag som själv innehar över 30 procent 

eller tillsammans med familjemedlemmar över 50 procent av bolagets aktier 

eller röstetal.



Företagarpension, FöPL

Källa: https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-vakuutus/kenelle-ja-milloin-yel-vakuutus/

https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-vakuutus/kenelle-ja-milloin-yel-vakuutus/


PLANERING AV EKONOMIN OCH 
FÖRSTÅELSE AV EKONOMISK INFORMATION



Tolkning av resultaträkning och balansräkning

Bokföring

Försäljning

Faktura 1 2 500

Faktura 2 3 500

Faktura 3 4 000 10 000

Köpta tjänster

Köpta tjänster av X -500

Köpta tjänster av Y -1 500 -2 000

Löner

Person 1 -3 500 -3 500

Övriga rörelsekostnader

Telefon -600

Internet -500

Arbetskläder -1 000

Försäkringar -600 -2 700

Resultaträkning 1.1.-31.12.2020

Omsättning 10 000

Utomstående tjänster -2 000

Personalkostnader -3 500

Övriga rörelsekostnader -2 700

Avskrivningar -1 000

Rörelseresultat 800

Inkomstskatt -160

Resultat 640

Balansräkning 31.12.2020

AKTIVA

Anläggningstillgångar 4 000

Omsättningstillgångar 0

Försäljningsfordringar 4 000

Kassa 300

AKTIVA Totalt 8 300

PASSIVA

Eget kapital

Aktiekapital 5 000

Vinst från tidigare perioder 0

Räkenskapsperiodens vinst 640

Eget kapital totalt 5 640

Leverantörsskulder 2 500

Resultatregleringar 160

Främmande kapital totalt 2 660

PASSIVA Totalt 8 300

Anskaffningspris 5 000 euro

Avskrivningstid 5 år

Avskrivning, år 1 (5000/5) 1 000 euro

Inkomster och kostnader

för en bestämd period
Egendom och skulder



Balansräkning 31.12.2020

AKTIVA

Anläggningstillgångar 4 000

Omsättningstillgångar 0

Försäljningsfordringar 4 000

Kassa 300

AKTIVA Totalt 8 300

PASSIVA

Eget kapital

Aktiekapital 5 000

Vinst från tidigare perioder 0

Räkenskapsperiodens vinst 640

Eget kapital totalt 5 640

Leverantörsskulder 2 500

Resultatregleringar 160

Främmande kapital totalt 2 660

PASSIVA Totalt 8 300

Tuloslaskelman ja taseen tulkinta

I balansräkningen presenteras företagets

tillgångar och skulder

Det egna kapitalet kan anses som skuld för 

aktieägare

Tillgångar – skulder = eget kapital



Budget

1. Vision
2. Verksam-

hetsplan

3. Budget
(verksamhets-

plan i pengar)



• Börja från försäljning

• Uppskatta försäljning enligt verksamhetsplanen och med andra tillgängliga

informationskällor (orderstock, avtal, historisk utveckling, osv.)

• Kvantifiera försäljning

Budget

Januari Februari Mars April

Omsättning 5 020 5 648 6 275 6 903

Januari Februari Mars April

Hamburgare 400 450 500 550

Pommes 360 405 450 495

Drycker 380 427,5 475 522,5

Hamburgare 7,00 7,00 7,00 7,00

Pommes 3,00 3,00 3,00 3,00

Drycker 3,00 3,00 3,00 3,00

Hamburgare 2 800 3 150 3 500 3 850

Pommes 1 080 1 215 1 350 1 485

Drycker 1 140 1 283 1 425 1 568

Totalt 5 020 5 648 6 275 6 903
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Att känna till produkternas enhetspriser är till nytta p.g.a. följande orsaker:

• Hjälpmedel för prissättning

• Möjliggör lönsamhetskalkyler (bidragskalkyl) på produktnivå

• Produktens kostnadsstruktur blir transparent

• Underlättar budgetering, planering och uppföljning

Kostnadskalkylering

Tänk recept

Produktens (vara eller tjänst) består av en recept:

4 dl mjölk

2 ägg

1 dl socker

150 g smör

Varje komponent har en kostnad:

Mängd x enhetskostnad



Kostnadskalkylering

Material

Arbete

Allmänna kostnader

• Mängder

• Enhetskostnader

• Svinn

• Tillverkningstid

• Enhetskostnad per tid

• Effektivitet

Maskin
• Tillverkningstid

• Enhetskostnad per tid

• Effektivitet

• Allmänna kostnader

• Allokeras till produkter

Produktkostnad



Kostnadskalkylering

Materialkostnad

Mängd Enhet Enhetskostnad Kostnad totalt

Bröd 1,000 st 0,50 0,5

Kött 0,150 kg 2,00 0,3

Tomat 0,200 kg 1,50 0,3

Saltgurka 0,100 kg 5,00 0,5

Ketchup 0,050 kg 8,00 0,4

Material totalt 2,0

Maskinkostnad

Kostnad Årskostnad Timkostnad Tillverkningstid, h Kostnad

Grill 5 000 1 667 1,01 0,08 0,08

Timkostnad

Årskostnad Timkostnad Effektivitet Effektiv timkostnad Tillverkningstid Kostnd

Person 1 37 500 23 0,80 28,41 0,10 2,8

Allmän kostnad

Totalt Hamburgare / år Per hamburgare

Allmänna kostnader 36 000 15 000 2,4

Sammanfattning

Komponenet Kostnad

Material 2,0

Maskin 0,1

Arbete 2,8

Allmän kostnad 2,4

Kostnad totalt 7,3



TACK


