


SGI

Bokföring

Pension

Rådgivning
Bygglov

Försäkringar

Brandskydd

Finansiering
Moms

Tillstånd

Kommunen

Starta företag
– vad bör du ha koll på?

E-handel

Att anställa personal

Affärsplan

F-skatt





verksamt.se

• Information och inspiration

• Checklistor och branschguider

• Hitta rådgivning och finansiering

• E-tjänster och registrering



Skriv idé Testa idé Bolla idé Affärsplan och 
budget

Affärsidé – steg för steg

Vad? Vem? Hur? Ekonomi?



Affärsplan

• Tillstånd och regler

• Företagsform

• Skydda ditt företag

• Marknadsföring och försäljning

• Ekonomi



Nödvändiga kostnader för att starta

Startbudget

Pengar för att finansiera starten



Intäkter
Försäljning av varor 
och/eller tjänster

Kostnader
Inköp till företagets 
verksamhet

Resultat Vinst/förlust

Resultatbudget



Likviditetsbudget

Överskott/underskott 

Inbetalningar Utbetalningar Differens

Pengar in Pengar ut



Finansiering

Eget kapital och banklån

Crowdfunding

Affärsänglar/riskkapital

Offentlig finansiering



Tips!

Fokus på sälj! Koll på likviditeten

verksamt.se Rådgivning







Enskild 
näringsverksamhet 

Aktiebolag

Vanligaste företagsformerna



Enskild näringsverksamhet

• En person 

• Ej juridisk person

• Inget krav på startkapital



Aktiebolag

• Minst en ägare

• Egen juridisk person

• Krav på startkapital

• Måste ha en styrelse



Aktiebolag

Enskild närings-
verksamhet

Obligatorisk registrering 
(verksamt.se)

Namnskydd (frivilligt)

F-skatt
Moms

Arbetsgivare

F-skatt
Moms

Arbetsgivare

Registrering







20

F-skatt

Moms

Arbetsgivare

Bokföring

Innehåll



Skatteformer

Anställd
Företag/ 
näringsidkare

Anställd och driver 
enskild närings-
verksamhet

A F

FA



Preliminärskatt
– när och hur ska du betala skatten?



När räknas du som arbetsgivare?



Vad är moms?

%



Utgående moms och ingående moms

Företaget

Utgående moms ‒ faktura ut

Moms du tar ut på din försäljning

Ingående moms ‒ faktura in

Moms du betalar på dina inköp



Redovisningsperiod

En gång per år

Var tredje månad

Varje månad



Faktureringsmetoden

Bokslutsmetoden

Faktura

Bokföring

Betalning

Redovisningsmetod



Bokföring
— alla som driver företag ska, 

enligt lag, ha en bokföring



Bokföringen är ditt ansvar!
Var kan du få hjälp?

verksamt.se

bfn.se (bokföringsnämnden)



Vill du veta mer?

skatteverket.se/webbseminarier
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SGI =

Sjukpenninggrundande inkomst

Vad är SGI?
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Grundläggande villkor för SGI

• Att du är försäkrad för arbetsbaserade förmåner

• Inkomsten kommer från arbete i Sverige

• Inkomsten kommer från arbete under minst 
6 mån eller är årligen återkommande

• Uppgår till minst 24 % av ett prisbasbelopp



Sammanfattning 

• Uppbyggnad 36 mån 

• Överskott

• Karenstid 

• Uppbyggnad 36 mån 

• Uttag av lön 

• Aktieutbetalning räknas inte 
in i SGI

• Sjuklön

Enskild närings-
verksamhet 

Aktiebolag




