
"Redovisningsmaffian" ger småföretagare problem 
De allra minsta företagen har i årets deklaration de största 
deklarationsproblemen. Den nya blanketten NE orsakar stort 
bekymmer.  ”Redovisningsmaffian” har krånglat till den i onödan, 
säger Urban Rydin, skattechef på LRF-konsult. 
Detta gäller 100 000-tals riktigt små företag som ofta har en enskild firma för sina extraknäck 
eller en litet skogsbruk. De har tidigare deklarerat på blanketten N1 och har inte behövt 
redovisa sina tillgångar och skulder.  
Nu ska de använda den helt nya blanketten NE. Dessutom måste de fylla i blanketten 
förenklat årsbokslut, som de inte ska skicka in men  spara för eventuella skattekontroller. 
 
När de nu plötsligt måste göra detta nya får de mycket stora problem. De är nu så många av 
dem som behöver hjälp  med sina blanketter att deklarationsexperterna inte hinner ta emot 
alla. 
 
Vi tvingas nu tyvärr säga nej till alla dem som kontaktar oss för att få hjälp med att fylla i  de 
nya krångliga blanketterna, säger Majvor Olsson, en av dem som hjälper kunderna på 
deklarationer på LRF-konsult i Falun.  
Skattechef Urban Rydin på LRF-konsult var en av dem som för många år sedan föreslog 
förändringar i denna riktning är inte heller nöjd:  
 Det finns en redovisningsmaffia som har krånglat till NE-blankett med vissa snåriga 
periodiseringsregler.  De som håller på med redovisningsfrågar tänker inte tillräckligt mycket 
på skattereglerna, säger han.  
Många andra tycker också att formuleringarna på den nya blanketten är ogenomtänkta. 
Problemen är störst för dem som inte tidigare behövt redovisa räntefördelning. De har då inte 
haft någon anledning att hålla koll på tillgångar och skulder. Nu måste de göra de och på NE-
blanketten fylla i hur stora dessa var vid det senaste årsskiftet. 
Många företag som hanterar småföretagens deklarationsfrågor, som t ex programföretagen, 
 har sett hur problemen i år har vuxit:  
Vi har märkt hur många av de minsta företagen i år plötsligt fått deklarationsproblem som de 
inte tidigare haft. Suportavdelningen får fler frågor än vanligt, och det säljs fler program för 
enskilda firmor än någonsin, säger Rolf Dahlberg, vd på Visma Spcs.  
ANDERS ANDERSSON  
Här ger Skatteverket hjälp om hur siffrorna från gamla N1 ska föras över till nya NE-
blanketten.  
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800019714/216101jfr.pdf  
 

Nu gör Olofsson som jag säger 



I en krönika här på sajten för tre veckor sedan efterlyste jag konkreta åtgärder från Maud 
Olofsson för att få bort småföretagarnas krångel. Nu i vårbudgeten kom hon med 400 
konkreta förslag på förenklingar. 

Jag är imponerad över att näringsministern så snabbt gör precis som jag säger. Det känns 
fantastiskt att kunna styra regeringen. Just nu glömmer jag att hon och alla statliga byråkrater 
möjligen redan före min uppmaning kan ha haft en och annan av dessa 400 idéer. 
 
Men nog är hon konkret alltid, ofta in i minsta detalj. Vi får veta att Statens jordbruksverk och 
länsstyrelsernas jordbruksavdelningar minsann ska ha samma telefonnummer. Ska man få 
ihop 400 förenklingar så gäller det ju att ligga i och ta med stort som smått.  Att avskaffa 
revisionsplikten fr o m 1 juli 2010 är det största. 
 
Det statliga regelverket ska minskas med 25 procent  till 2010 och då måste man ta i när ingen 
minskning hittills hart skett sedan regeringsskiftet.  
 
Mycket i förenklingslistan går ut på att flera myndigheter inte ska fråga småföretagarna om 
samma saker. Det låter som självklarheter, men faktum är att småföretagarna i dag måste 
lämna exakt samma uppgifter till Nutek, Bolagsverket och Skatteverket. 
 
70 av förslagen handlar om att  myndigheterna ska vara mer tillgängliga och ge bättre service, 
20 åtgärder gäller förkortad handläggningstid och en mängd förslag handlar om att man ska 
kunna lämna uppgifter över internert och slippa skicka brev. 
 
Det här är alldeles utmärkt. Men ett visst mått av krångel måste vi småföretagare tåla. 
Förenklar man för mycket kan det gå som för Gunnel och Lennart Lundström i Lindome som 
blev av med 1,6 miljoner i sitt företag.  
 
Bolagsverket följde en orimlig förenklingsregel som säger att de gamla bolagsägarna inte 
måste kontaktas när en ny skriver och säger att han ska ta över företaget. Den som skrev var 
en bolagsplundrare som med nya registreringspapperet i handen kunde gå till banken och 
tömma bolagets bankkonto. 
 
Läs om det i  denna artikel som fanns på www.privataaffarer.se redan i februari. 
 
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200802/bolagsplundrare-kan-lansa-/index.xmllage 
ANDERS ANDERSSON, chefredaktör Driva Eget (anders@driva-eget.se) 
  
 

 


