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kommer att gynna våra kunder.”
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Välkommen till ”nya”
Svea Ekonomi!
Efter att under lång tid ha suttit utspridda på
fyra olika platser har vi på Svea Ekonomi nu
flyttat in i nya, fräscha lokaler alldeles invid
Friends Arena i Solna. Samtidigt passade vi på
att ge vår logga en lätt ansiktslyftning.
Flytten innebär bland annat att vi kommer
att kunna hålla våra kurser och seminarier i
Stockholm i våra egna lokaler, i stället för att
behöva hyra in oss någonstans ”på stan”.
Premiären ägde rum den 14 februari,
på Alla hjärtans dag, då vi höll det första
frukostseminariet i de nya lokalerna. Ämnet
för dagen var ändringar i lag om ersättning
för inkassokostnader m m, EU-direktivet om
förseningsersättning samt ändringar i räntelagen, som innehåller regler om 30 dagars betalningstid, och föreläsare var advokat Claes
Månsson. Läs vårt referat från seminariet.

Personlig service
Men även om lokalerna är större (och lite
snyggare) än tidigare fortsätter vi att vara en
grupp av små och medelstora företag där du
alltid får ett professionellt bemötande och
personlig service. För mig och mina medarbetare betyder flytten till gemensamma lokaler
att vi kommer närmare varandra, vilket naturligtvis även kommer att gynna våra kunder.
Under 2012 förvärvade Svea Ekonomi
bland annat betaltjänstföretaget Payson.
Det innebär att vi i år kommer att kunna
erbjuda fler tjänster för betalning över nätet,
både för företag och privatpersoner. Payson
tillsammans med Svea Webpay betyder att
vi ytterligare kan vässa vårt kunderbjudande
inom internetbetalningar.
I det här numret av Update har vi bland
annat intervjuat Sven-Arne Svensson, som är
chefekonom på Penser Bank, om hur han ser
på konjunkturen den närmaste tiden. Det är
en riktigt trevlig läsning. Sven-Arne Svensson
tycker att den allmänna synen på ekonomin
är alldeles för pessimistisk, och han kan visa
starka belägg för sin optimism.

Trevlig läsning!

Innehåll
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– För första gången
under de senaste
100 åren är länderna utanför OECD
(tillväxtekonomierna) större än
OECD-länderna.
Och tillväxtekonomiernas statsskulder sjunker från en
låg nivå – medan
OECD-ländernas
stiger från en hög
nivå.
Drar man ut
tillväxtkurvorna till
2025, kommer
icke-OECD att vara
dubbelt så stort
som OECD.

Sven-Arne Svenssons konjunkturprognos:

”Ekonomin är ljusare
än många tror”
Den allmänna synen på ekonomin är alldeles för pessimistisk. Det
säger Sven-Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Bank och en
av våra mest träffsäkra prognosmakare.
Sven-Arne Svenssons uttalande om folks
syn på ekonomin innebär inte att han själv
ser ekonomin i rosenrött. Visst finns det
problem, särskilt för ett litet exportberoende land som Sverige. Men, som han
påpekar:
– Sedan millennieskiftet har vi sett en
hel rad förfärliga händelser. Allt från terrordåd i New York, Indonesien, Madrid och
London till farsoter, naturkatastrofer och
finanskriser. Ändå har världsekonomin vuxit
med 53 procent sedan år 2000, säger han.

Folk är pessimistiska
Men det är ett faktum som få känner till.
Frågar man mannen på gatan vad han tror,
blir svaret troligen att ekonomin både i
Sverige och i omvärlden ser mörk ut. Och
frågar man om den svenska arbetsmarknaden, blir svaret ännu dystrare.
– Visst är arbetslösheten i Sverige hög.
Men det tillkom 29 000 nya jobb i fjol, trots
de många varslen under hösten. Det är
det ingen som pratar om, säger Sven-Arne
Svensson.

Skuldsättningen då? Har inte både
länder och hushåll lånat alldeles
för mycket pengar?

Sven-Arne Svensson,
chefsekonom på Erik Penser Bank
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– Hushållens skulder är alltför höga,
omkring 170 procent av den disponibla
inkomsten, men de 20 procent som tjänar
mest har 57 procent av skulderna. Det är
möjligt att de har råd, men det är alltid en
risk med för stora skulder.
Det är så klart den låga räntan som

oroar. Om räntan plötsligt tar ett skutt
uppåt kan många av de yngre, som tagit
höga bostadslån hamna i en svår situation.
Men låt oss lyfta blicken från Sverige.
Det gjorde Sven-Arne Svensson i den
konjunkturprognos för 2013-2014 som han
lade fram tidigare i år. På frågan om vad
han själv tycker är det mest uppseendeväckande i hans rapport, svarar han så här:
– För första gången under de senaste 100 åren är länderna utanför OECD
(tillväxtekonomierna) större än OECD-länderna. Och tillväxtekonomiernas statsskulder sjunker från en låg nivå – medan
OECD-ländernas stiger från en hög nivå.
Det ställer den gamla världsbilden på
ända och utgör också en förklaring till att
ekonomin både i Sverige och många andra
länder faktiskt går ganska bra. När många
lämnar fattigdomen bakom sig och börjar
konsumera, motverkar det många av de
ekonomiska svagheterna.
Drar man ut tillväxtkurvorna till 2025,
kommer icke-OECD att vara dubbelt så
stort som OECD.

Krisen i USA är lätt avvärjd
– Fast man vet ju inte hur det skulle tas
emot politiskt och militärt, säger SvenArne Svensson.
Den amerikanska skuldkrisen är föremål för ödesmättade rubriker i tidningarna. Enligt honom är den visserligen astronomisk – men också ganska lätt avvärjd,
bara den politiska viljan finns.
– För det första: USA bär nästan hälften

Sveriges bästa
kund heter Norge,
och så länge ekonomin där går bra,
gynnas även
Sverige.

av världens försvarskostnader. Där kan
man skära lite. För det andra: Hälsovården
kostar 16 procent av BNP jämfört med 8-10
procent i Europa. Där kan man strukturera
om en del. Och för det tredje: Bensinskatten i USA är väldigt låg. Höjde man den
skulle budgetunderskottet minska snabbt.

Finns det ingenting som oroar SvenArne Svensson? Jo, faktiskt.
Den nuvarande ordningen med elektroniska pengar och centralbankernas sätt att
hantera dem är något ingen människa har
varit med om förut. Eftersom alla prognoser bygger på tidigare erfarenhet, är det nu
mycket svårt för en ekonom att förutsäga
vad som kommer att hända.
Förr, när centralbankerna använde
den gamla vanliga metoden att trycka fler
sedlar när det behövdes, då fanns alltid risk
för inflation och den kunde bli galopperande. Nu finns pengarna bara på skärm. Och
någon inflation syns inte till.
– Nej, inte i konsumentledet. Men priserna på aktier och obligationer har stigit
kraftigt de senaste åren, vilket troligen är
centralbankernas avsikt.

Vem vet var det slutar
Den metod som bland andra Fed, Bank of
England och den japanska centralbanken
använder kallas kvantitativa lättnader
(QE på engelska). Det innebär att centralbanken garanterar ett lands obligationer
– vilket i praktiken är detsamma som att
trycka pengar. Men kvantitativa lättnader

har man aldrig använt förut, så vem vet var
det slutar?

Till slut: Vart är den svenska
ekonomin på väg enligt Sven-Arne
Svensson?
– Hösten 2012 var jobbig, men nu finns
vissa tecken på ljusning. Exportchefsindex
pekar uppåt, aktiemarknaden förutser bättre tider för börsföretagen, i januari ökade
sysselsättningen med 59 000 personer
jämfört med januari 2012 och den svenska
statsskulden är relativt låg.
Det där sista är viktigt för att Sverige
ska kunna behålla sin styrka. Är statsskulden låg slipper regeringen strama åt
ekonomin vid fel tidpunkt, det vill säga när
konjunkturen viker. Till skillnad från länder
som Spanien och Grekland.
Svensk export kommer att öka, om än i
liten omfattning. Sveriges bästa kund heter
Norge, och så länge ekonomin där går bra,
gynnas även Sverige. Och nu kommer det
även allt fler tecken på en förbättring av
den tyska ekonomin, som är Sveriges näst
största exportmarknad.
SVEA UPDATE NR 1 2013
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Frukostseminarium på Svea Ekonomi:

Nu kan du kräva betalning
på 30 dagar
Det var fullsatt när Svea Ekonomi bjöd in till det första
frukostseminariet i sina nya, fräscha lokaler. Ämnet för
dagen var ändringar i lag om ersättning för inkassokostnader
m m, EU-direktivet om förseningsersättning samt ändringar i räntelagen, som innehåller regler om 30 dagars betalningstid. Inbjuden talare var Claes Månsson, advokat samt
ordförande och vd i Svensk Inkasso.
Riksdagen har tagit ett beslut som
innebär att från och med den 16
mars 2013 ändras villkoren för
betalningar som ett sätt att få bukt
med långa betalningstider. Claes
Månsson kallade den för den första
borgenärsvänliga lagen.

Senast inom 30 dagar
– Det nya direktivet, som bygger på
ett EU-direktiv, ger borgenären rätt

att kräva betalning från myndigheter senast inom 30 dagar. Däremot
säger direktivet att betalningstiden
för företag som huvudregel ska
vara högst 30 dagar, men att annan
längre tid uttryckligen kan överenskommas.
Riksdagsbeslutet innebär att
myndigheter måste betala senast
inom 30 dagar, men att man får
rubba på 30-dagarsregeln för betal-

Claes Månsson,
advokat samt ordförande
och vd i Svensk Inkasso
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ningar mellan företag. Än så länge.
Riksdagen gav nämligen regeringen i
uppdrag att återkomma med ett lagförslag om att 30-dagarsregeln alltid
ska gälla även mellan företag.
De nya reglerna om betalningstider gäller enbart för avtal som ingås
efter den 16 mars och senare.

Claes Månsson fick en fråga
från åhörarna om vad som
händer med befintliga avtal
om betalningstider.
– De gamla avtalen fortsätter att
gälla till dess de upphör eller nytt
avtal träffas. Det innebär att det kan
bli ganska lång övergångstid när
gamla avtal gäller om betalningstidens längd. Även nya avtal kan rubba 30-dagars betalningstid eftersom
de är beroende på styrkeförhållandet mellan säljare och kund, och vad
som faktiskt avtalas, svarade han.

”Riksdagsbeslutet
innebär att myndigheter
måste betala senast
inom 30 dagar, men att
man får rubba på
30-dagarsregeln för
betalningar mellan
företag. Än så länge.”

”Gäller alla
förseningar
efter den
16 mars”.

Illustration: Anna windborne

Samtidigt införs en ny förseningsersättning på 450 kr som kan tas ut på
alla förfallna fakturor mot företag
och myndigheter. Det är fakturadatum som bestämmer när det anses
att borgenären har framställt kravet,
men det är på fakturor som förfaller
efter den 16 mars som ersättningen
kan tas ut. Den ska heller inte gå att
avtala bort.

Ersättningen kan tas ut
omedelbart
– Man behöver alltså inte ens ange
på fakturan att ersättningen kommer att tas ut, utan ersättningen kan
tas ut omedelbart efter att fakturan
förfallit till betalning, sade Claes
Månsson.
Det fanns tankar om att differentiera avgiften beroende på skuldens
storlek, men det sa EU nej till. Nu
får den nya ersättningen tas ut för
alla förseningar efter den 16 mars –
oavsett när fakturan ställdes ut, men

förutsatt att den förfaller efter den
16 mars och att det är mot myndighet/företag.
– Förseningsersättningen får tas
ut från dag ett efter förfallodagen
vid försäljning av varor och tjänster,
alltså inte för exempelvis fastigheter,
immateriella rättigheter eller annat
som inte kan anses vara varor eller
tjänster, eller mot konsument påpekade Claes Månsson.

Men det finns en hake,
påpekade Claes Månsson.
– Eftersom 450 kronor är den högsta
ersättning man får ta ut vid försening, får man inte lägga på avgiften
som borgenären har för påminnelser, inkasso eller för att upprätta en
amorteringsplan.
Samtidigt som den nya förseningsersättningen på 450 kronor
införs, höjs också inkassoavgifterna från 160 till 180 kronor och för
betalningspåminnelser från 50 till 60

kronor. Avgiften för upprättande av
amorteringsplan höjs från 150 till 170
kronor. Dessa höjningar gäller även i
konsumentrelationer.
– Det innebär att om borgenären
redan har tagit ut 450 kronor i
förseningsersättning får exempelvis
avgifter för inkasso inte tas ut.

Stor vikt på information
Ersättningen får dessutom bara tas
ut från näringsidkare och myndigheter. Anlitar man inkassobolag är
det av stor vikt att de får information
från sina kunder om gäldenären,
när det gäller enskilda/registrerade
firmor, är att betrakta som näringsidkare som beställt varan/tjänsten
i sin näringsverksamhet– eller som
konsument.
– Vi är medvetna om att det blir
en viss ökad administration för er, inflikade Mats Kärsrud, vd Svea Inkasso
AB, till åhörarna. Men för oss är det
mycket viktig information.
SVEA UPDATE NR 1 2013
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Ny tjänst hos Svea Billing:

Stärk medlemsrelationen
med White Label-tjänster
Svea Billing Services har alla
tillstånd och system som krävs för
att en mobiltjänst ska fungera.
Föreningen eller organisationen
kan koncentrera sig på sin egen
marknadsföring och att värva nya
medlemmar.

White Label kallas produkter eller tjänster som tillhandahålls av ett företag och som andra
företag eller organisationer kan erbjuda sina kunder eller medlemmar i sitt eget namn.
En sådan White Label-tjänst kan
vara ett mobilabonnemang som en
organisation erbjuder sina medlemmar så att de kan ringa till varandra
till en låg kostnad. Detta skapar
lojalitet med föreningen, som i sin tur
kan, om de väljer det som alternativ,
tjäna pengar på en kickback på varje
abonnemang.
Tjänsten passar alla organisationer med en stark kundbas, till
exempel idrottsföreningar, fackliga
sammanslutningar, miljöorganisationer eller föreningar för trädgårdsentusiaster.

Bli telekomoperatör
– Tjänsten passar organisationer där
medlemmarna förenas av starka
8
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intressen, men där man inte ens
tänkt tanken att man skulle kunna
bli telekomoperatörer, säger Magnus
Granström, vd för Svea Billing Services som bland annat erbjuder just
White Label-tjänster.

Svea Billing hanterar alltså faktureringen, hjälper till att skapa och
prissätta produkter och tjänster
samt hanterar operatörernas – alltså
föreningens eller organisationens –
kundbaser.

Outsourca hanteringen

inkluderar alla tjänster

Svea Billing Services har alla tillstånd
och system som krävs för att en
mobiltjänst ska fungera. Föreningen
eller organisationen kan koncentrera
sig på sin egen marknadsföring och
att värva nya medlemmar – som i sin
tur tecknar nya abonnemang.
– Våra kunder kan lägga in sin
data och tjänster i vårt system och
outsourca sin hantering till oss, säger
Magnus Granström.

– Man kan säga att våra kunder blir
ett slags virtuella teleoperatörer,
som arbetar med sin kundtjänst i våra
system.
Svea Billing Services inkluderar
dessutom hela Svea Ekonomis utbud
av tjänster. Vid sidan av billingtjänsterna finns således också möjlighet
att få hjälp med factoring, fakturaköp, finansiering, inkasso och så
vidare.

Stora Kreditpriset:

Scutus brinner för att bekämpa
organiserad brottslighet
Stora Kreditpriset tilldelades i år Scutus Solutions, ett säkerhetsföretag
som hjälper bank- och finanssektorn att förhindra ekonomisk
brottslighet. Och det gör de på ett ”omvittnat uppskattat
”
Vi brinner
verkligen för
sätt”, enligt Kreditföreningens motivering.
Scutus Solutions ägs och drivs av Fredrik Hammarström
och Mattias Johansson, båda tidigare poliser som har startat eget inom bedrägeribekämpning. I dag har företaget
sex anställda.

kampen mot den
organiserade
brot tsligheten.

– Bland annat bedriver vi utredningar kring oklara krediter.
Genom att hämta in information och analyser bedömer vi
omfattningen på en aktörs nätverk och försöker identifiera
en eventuell huvudman, säger Fredrik Hammarström.

Underlag till beslut
Genom utredningsarbetet kan bank- finans- eller
försäkringsföretag som har anlitat Scutus besluta
att inte bevilja krediter till aktörer som misstänks
ha för avsikt att genomföra bedrägeri, förskingring eller något annat brott.
– De kriminella lurar systemet genom att
se kreditvärdiga ut när de ansöker om krediter.
Vi identifierar oegentligheter genom att gå igenom stora mängder material och spåra oregelbundenheter. Det kan till exempel vara att ett
företag som alltid har tillverkat en viss produkt
plötsligt byter till något helt annat. Då kollar vi
upp det, säger Fredrik Hammarström.

Hot och våld
Hans företag anlitas också för att utreda hot och
våld mot handläggare. Det är inte ovanligt att tjänstemän i den finansiella sektorn som nekar krediter råkar ut för det. Interna oegentligheter, det vill säga om
ett företag tror att någon anställd har gjort sig skyldig
till förskingring eller bedrägeri, kan också utredas av
Scutus.
– Vi vänder oss framför allt till små och medelstora
företag, men åtar oss också uppdrag att komplettera befintliga säkerhetsorganisationer inom stora företag, säger
Fredrik Hammarström.
Nästan allt material som Scutus får fram överlämnas
till polis och åklagare.
– Vi brinner verkligen för kampen mot den organiserade
brottsligheten. Inga vanliga människor ska behöva nekas
kredit för att företagen inom finanssektorn inte lyckas identifiera de verkliga riskerna, säger Fredrik Hammarström.
SVEA UPDATE NR 1 2013
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Upplysningscentralen:

Konkurserna planar ut i år
Antalet konkurser ökade relativt mycket under 2012, men i
år väntas kurvan plana ut. Den bedömningen gör Roland
Sigbladh, marknadschef på UC.
Under senare delen av 2012 kom
den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden i fatt Sverige.
Konjunkturen bromsade in abrupt
under senhösten och det innebar
att antalet konkurser totalt för
hela året ökade med 10 procent
jämfört med året innan.

Ser ljust ut

”Vår statistik visar att
de allra flesta
aktiebolag har god
ekonomi och en buffert
för sämre tider. Någon
konkursvåg är därför
inte att vänta”

Roland Sigbladh,
marknadschef på UC
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För innevarande år ser det dock
ljusare ut, enligt UC. Visserligen ser den svenska konjunkturen fortfarande svag ut,
eftersom de ekonomiska
problemen i främst Europa
och USA inte kommer att
kunna lösas så snabbt. Men det finns en
motverkande faktor:
– Vår statistik visar att de allra
flesta aktiebolag har god ekonomi och
en buffert för sämre tider. Någon konkursvåg är därför inte att vänta, säger
Roland Sigbladh.
Hans huvudscenario är att antalet
konkurser under 2013 kommer att öka
med 5 procent jämfört med förra året,
vilket alltså innebär att ökningstakten
halveras.

Efterfrågan viker
Men låt oss gå tillbaka till det gångna året. Mest konkursdrabbade var
handeln, byggindustrin, transportsektorn, bevakning, fastighetsservice och
kontorstjänster. Inom handeln är det
främst partihandeln som har drabbats,
vilket beror på överetablering när
efterfrågan viker.
Samtidigt påpekar Roland Sigbladh
att det främst är små och nystartade före-

tag som har gått i konkurs, medan de som
är större och etablerade klarat sig bättre.
En bransch som har gått mot strömmen är hotell- och restaurang. Där
minskade konkurserna med 4 procent
under 2012. Troligen är den starkt
ökande trenden att äta ute hellre än att
laga mat hemma bidragande.
I Stockholm, som är den region som
klarade sig längst undan konjunkturnedgången i höstas, har det totala antalet
konkurser ökat något mer än landet i
övrigt. Siffran landar på 11 procent för
2012. Byggindustri, partihandel men
även konsulttjänster drabbades hårdast.
– Den pessimistiska syn på ekonomin som svenska hushåll nu har
dämpar konsumtionen. Detta ihop med
stigande arbetslöshet förstärker ytterligare problemen inom dessa sektorer,
säger Roland Sigbladh.

Svensken alltför pessimistisk
Det finns dock flera tecken på att
hushållens syn på ekonomin kan vara
alltför pessimistisk, vilket skulle kunna
borga för än ändring till det bättre
– åtminstone till 2014. Läs intervjun
med prognosmakaren och ekonomen
Sven-Arne Svensson i detta nummer,
där han påpekar att även om antalet
varsel är relativt högt, tillkommer
också oväntat många jobb på arbetsmarknaden.
Nästan alla bedömare tror på svag
tillväxt i Sverige under innevarande år,
medan bedömningarna om uppgång
under 2014 ligger runt 2-3 procent.
Arbetslösheten är visserligen hög,
men väntas plana ut under de närmaste
månaderna.

Svenska företag
mer pessimistiska

bara

7%

En internationell undersökning visar att 2013 blir ett kärvt
år för svenska företag, både när det gäller försäljning,
antal anställda och lönsamhet. Å andra sidan anser de
svenska företagen att bankerna har blivit mer stödjande än
under finanskrisen.
Undersökningen, som har genomförts
av revisions- och konsultföretaget
Grant Thornton, visar att svenska
företagsledare ser fram emot ett tufft
2013.
Resultaten redovisas som balanstal, det vill säga andelen som svarar
”Ökar” minskas med andelen som
svarat ”Minskar”. Frågorna handlar
om hur man ser på försäljning, antal
anställda, lönsamhet, investeringar
med mera inför 2013. Resultatet ser
du i tabellen här intill.
Där framgår bland annat att det
är 25 procent fler av de svarande som
tror att företagets försäljning kommer att öka, än som tror att den minskar. Det är ändå en klar försämring
jämfört med hur man såg på 2012.
Då var det 46 procent fler som trodde

på en ökning än på en minskning av
försäljningen.

Tror inte på nyanställning
Men den mest dramatiska förändringen finns i svaren på om man tänker
anställa. Där är det bara 7 procent
fler som tror på fler anställda i företaget än som tror att antalet anställda
kommer att minska. År 2012 var det

2013
Försäljning
25

(46)

tror på fler
anställda i
företaget

hela 27 procent som trodde på fler
anställda.
– Det är anmärkningsvärt att så
många fler svenska företag är mer
pessimistiska i årets undersökning
är tidigare, säger Lisbeth Larsson,
informationschef på Grant Thornton.
Svenska företag brukar som regel
vara mer optimistiska än sina utländska kolleger.

2012
Fler anställda Lönsamhet
7

(27)

28

(43)

Export
5

Investeringar FoU
(12)

13

(19)

2

(4)

Siffrorna visar andelen i procent som svarade ”Ökar” än som svarade
”Minskar” om utvecklingen inom respektive område under 2013.
Siffrorna inom parentes visar resultatet för 2012.
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Färre nya företag 2012
Antalet nyregistrerade företag minskade med
11 procent under 2012. Det visar Bolagsverkets
statistik.
Totalt registrerades under förra året 61 775
nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna – enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och
kommanditbolag. Det är 7 520 färre än året innan.
– Med undantag för jul och oktober låg
siffrorna under 2012 konstant lägre än under
2011, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på
Bolagsverket.
Som en effekt av regeländringarna med sänkt
aktiekapital och slopad revisionplikt för aktiebolag fick Bolagsverket in fler ärenden under
2012. Det innebar att väntetiderna för nyregistrering och ändringar i företag har varit längre än
normalt.

Fordonsskulderna ökar

Förkortad tid för styrelseledamöters
personliga betalningsansvar
Regeringen föreslog i en proposition
i februari att det personliga betalningsansvar som ett aktiebolags
styrelseledamöter och aktieägare i
vissa situationer kan få för bolagets
skulder inte ska gälla lika länge som
i dag.
En styrelseledamot som inte
vidtar tillräckliga åtgärder vid kapitalbrist i bolaget kan bli personligt
betalningsansvarig i upp till tio år.

Den tiden vill regeringen
förkorta, och föreslår därför i en
proposition att talan om personligt
betalningsansvar måste väckas inom
tre år efter det att skulden uppstod,
men alltid får väckas inom ett år
från det att skulden senast skulle ha
betalts. På det sättet vill regeringen
underlätta för företagare med en
aktiebolagskonkurs bakom sig att
kunna återgå till företagande.

Jönköpingsbolag
mest kreditvärdiga
De fordonsrelaterade skulderna hos Kronofogden ökade under 2012. Det handlar om obetalda
trängselskatter, fordonsskatter och p-böter.
Förra året hade nästan 102 000 personer
sammanlagt 1,5 miljarder kronor i fordonsrelaterade skulder hos Kronofogden. Under 2011 var
motsvarande siffror drygt 98 000 personer och
1,3 miljarder kronor.

Kronofogden satsar
på forskning
För att öka kunskapen om överskuldsättning
satsar Kronofogden 1,5 miljoner kronor på tio
projekt som ska ge bättre kunskap om orsaker
och samband.
Till att börja med kommer tio projekt att
få planeringsbidrag som kan användas för att
utforma forskningsansökningar hos till exempel
Vetenskapsrådet eller Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Detta är en del av en större satsning på forskning på temat ekonomisk trygghet som Kronofogden har inlett i samarbete med Lunds universitet.
Utöver att stödja externa projekt genomförs även
forskning av fyra så kallade industridoktorander,
vilket innebär att fyra anställda vid myndigheten
på deltid forskar kring den egna verksamheten.

12

SVEA UPDATE NR 1 2013

Företagen i Jönköping är de mest
kreditvärdiga i Sverige. Det visar
en kartläggning av Soliditet.
– Det är ett styrkebesked
att så många av länets företag
har god kreditvärdighet trots
konjunkturnedgång och många
varsel, säger Patrik Attemark, vd
på Soliditet.
Vid sidan av Jönköping har
Västerbotten och Norrbotten hög
andel kreditvärdiga bolag.
Lägst andel kreditvärdiga
bolag finns i Skåne, enligt samma

kartläggning. Där klassas 29,6
procent av bolagen som ”ej kreditvärdiga”, vilket kan jämföras
med 27,6 procent för hela riket.
– Lågt kreditbetyg är ett handikapp i affärslivet, säger Patrik
Attemark. Att kreditvärdigheten
är lägre i Skåne än i övriga landet
är oroande, eftersom Skåne är en
dynamisk region och en motor
för hela södra Sverige.
Därmed har Skåne tagit över
jumboplatsen efter Stockholm.

Vårens seminarier och utbildningar
Skräddarsydda
kurser för företag
Dessutom erbjuder Svea Ekonomi
branschanpassade och skräddarsydda kurser för ditt företag. Läs
mer på vår webbplats,
www.sveaekonomi.se, klicka
på Utbildning. Kontakta
oss för offert.

Kreditbedömning 1
En grundutbildning som ger en bred
bas i praktiskt kreditarbete med klara
riktlinjer för hur kreditbedömingen kan
genomföras. En omfattande kursdokumentation ingår i kursavgiften.
Avgift: 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
26 mars
Göteborg
16 april
Stockholm
18 april
Malmö
22 maj
Stockholm
Kurserna hålls klockan 09.00 – 16.30.

Kreditbedöming 2
Kursen ger fördjupade kunskaper inom
området kreditbedömning samt en
bredare koppling mot verksamheten som
helhet, exempelvis via effektiviseringsåtgärder och policyfrågor. Kursen innehåller också praktiska tillämpningar.
Avgift 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
3 april
Malmö
11 april
Stockholm
5 juni
Stockholm
Kurserna hålls klockan 09.00 – 16.30.

Öka försäljningen med nya
exportkunder
Det här är kursen för dig som vill komma
igång med din exportverksamhet. Kursen
är praktisk och inriktar sig på bearbetning
av prospekts i de länder du själv valt ut. Innan kursen vill vi därför veta vilka branscher
och marknader du planerar att utgå ifrån.
Avgift: 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
23 april
Stockholm
15 maj
Göteborg
Kursen hålls klockan 09.00 – 16.30.

Krav och inkasso 1
Kursen ger grundläggande kunskap inom
kreditgivning och du får användbara tips för

din fakturahantering. Vi går även igenom
inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger
och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.
Avgift 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
9 april
Stockholm
25 april
Malmö
14 maj
Stockholm
29 maj
Göteborg
4 juni
Stockholm
Kurserna hålls klockan 09.00 – 16.30.

Seminarier
våren 2013
Förena nytta med nöje
och var med på något av
våra frukostseminarier
runt om i Sverige.

Kursen syftar till att ge deltagaren en
introduktion i de viktigaste rättsreglerna
inom avtals- och köprätt. Vi uppmärksammar även de vanligaste fallgroparna
vid ingåendet i affärsförbindelser och i
efterföljande domstolsprocess.
Avgift: 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
10 april
Malmö
24 april
Stockholm

Vi berättar bland annat om fördelarna med en outsourcing av reskontran, vikten av att ha en kreditpolicy,
olika ratingsystem och kreditupplysningsfrågor. Vi belyser även de nya
lagar, förordningar och förutsättningar på marknaden som ständigt
förnyas och ändras.
I samband med seminariet kan vi
hjälpa dig att ta fram en individuell
kalkyl för just ditt företag på hur
mycket du kan tjäna genom att snabba upp betalningarna och på så sätt
frigöra kapital ur din reskontra.

16 maj
28 maj

Här är datum och plats:

Krav och inkasso 2

Göteborg
Stockholm

Kurserna hålls klockan 09.00 – 16.30.

Lönsammare och säkrare affärer
För att lyckas ro i hamn lönsammare
och säkrare affärer ställs idag större
krav på säljaren. Här följer ett axplock:
rating på kunden, kreditlimit på kunden,
prisförändringar, rabatter, marginaler,
krav på längre betalningstider, kundens
allt svagare betalningsförmåga, val av
säkerheter, offert- och avtalsformuleringar, leveransvillkor med mera.
Avgift: 4 850 kr (exkl moms).
Datum och ort:
17 april
Malmö
Kursen hålls klockan 09.00 – 16.30.

Stockholm
21 maj
		

Evenemangsgatan 31
Arenastaden Solna

Helsingborg
21 mars Jacob Hansens Hus,
		
Norra Storgatan 21

Umeå
16 april Scandic Plaza, Storgatan 40

Luleå
17 april Elite hotell, Storgatan 15
Anmälan sker enklast på www.
sveaekonomi.se, klicka på Utbildning.
Avgiftsfritt. Frukost ingår. Seminarierna hålls klockan 08.30–10.30.

På vår hemsida www.sveaekonomi.se finns vårens alla utbildningar
och seminarier. Gå gärna in och anmäl dig där!
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Nyckeltal 2013
Räntor, Svea (f n)
Sparkonto:

2,75 %

Kapitalkonto:

3,05 %

Utlåning från:

6,9 %

Prisbasbelopp
Prisbasbelopp 2013:

44 500 kr

Prisbasbelopp 2012:

44 000 kr

Prisbasbelopp 2011:

42 800 kr

Prisbasbelopp 2010:

42 400 kr

Förbehållsbelopp vid utmätning (per månad)
Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2013 (KFMFS
2012:1, Verkställighet och indrivning, beslutade den 10 december 2012). Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4
§ utsökningsförordningen (1981:981) följande:
1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.
2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 683 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda
7 736 kr i månaden och för varje barn 2 485 kr i månaden till och med det kalenderåret då barnet fyller sex år och 2 860 kr i
månaden för tid därefter.
3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.
		

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

4 683 kr

2 185 kr

1 093 kr

156 kr

Makar och jämställda

7 736 kr

3 610 kr

1 805 kr

258 kr

Barn t o m det kalenderår då barnet fyller 6 år

2 485 kr

1 160 kr

580 kr

83 kr

Barn fr o m det kalenderår då barnet fyller 7 år

2 860 kr

1 335 kr

667 kr

95 kr

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till den 31 december 2013.

Referensränta
Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2013 till 1,0 procent. Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall enligt
denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs,
till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002.
1 jan-30 juni 2013

1,0%

1 juli-31 dec 2012

1,5%

1 jan-30 juni 2012

2,0%

1 juli-31 dec 2011

2,0%

1 jan-30 juni 2011

1,5%

1 juli-31 dec 2010

0,5%

1 jan-30 juni 2010

0,5%

1 juli-31 dec 2009

0,5%

1 jan-30 juni 2009

2,0%

Inkassoavgifter
Lagstadgade avgifter
Arvode Inkasso

180 kr

Arvode betalningsföreläggande

340 kr

Påminnelseavgift

60 kr

Upprättande av amorteringsplan

170 kr

Arvode vid handräckning

375 kr

Myndighetsavgifter
Ansökningsavgift

300 kr

Utmätningsansökan/exekutionsavgift (per år)

600 kr

Stämning

450 kr

Konkursansökan

500 kr

Ansökan om företagsrekonstruktion

500 kr
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Klipp
ut och
spar a

Viktiga datum mars – maj 2013

Mars
12 	Sista dagen att betala ett underskott av slutlig skatt om ditt
företag fick sitt slutskattebesked i december 2012. Inbetalningen
ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

• Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för februari 2013
ska vara bokförd på Skatteverkets konto

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska:

• momsen för januari 2013 vara bokförd på Skatteverkets
konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2013
vara bokförd på Skatteverkets konto

• en momsdeklaration för januari 2013 ha kommit in till

Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

• en arbetsgivardeklaration för februari 2013 ha kommit in till
Skatteverket

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska:

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2013
vara bokförda på Skatteverkets konto

20 	En periodisk sammanställning för februari 2013 ska ha kommit
in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.
25 	En periodisk sammanställning för februari 2013 ska ha kommit
in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.
26 	

26	

 m ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och
O
redovisar momsen en gång per år ska:

• momsen för räkenskapsår som slutar den 28 februari 2013
vara bokförd på Skatteverkets konto

• en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 28
februari 2013 ha kommit in till Skatteverket

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska:

• momsen för mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
• moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2013 ha
kommit in till Skatteverket

Maj
2 Sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen.
3 	En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på
Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig
skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.
Räntan börjar räknas fr o m den 4 maj.
13	Debiterad F- eller SA-skatt för april 2013 ska vara bokförd på
Skatteverkets konto.

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska:

• momsen för januari—mars 2013 vara bokförd på

Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)

 m ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och
O
redovisar momsen en gång per år ska:

• momsen för mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
(om ditt företag redovisar moms varje månad)

• momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2013

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2013 vara

• en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31

• en momsdeklaration för januari—mars 2013 ha kommit in

vara bokförd på Skatteverkets konto

januari 2013 ha kommit in till Skatteverket

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska:

•
• moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2013 ha

momsen för februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
kommit in till Skatteverket

April
12	Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för mars 2013 ska
vara bokförd på Skatteverkets konto.

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska:

• momsen för februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets
konto (gäller företag som redovisar moms varje månad)

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2013 vara
bokförda på Skatteverkets konto

bokförda på Skatteverkets konto

till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)

• en momsdeklaration för mars 2013 ha kommit in till

Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

• en arbetsgivardeklaration för april 2013 ha kommit in till
Skatteverket

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska:

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2013 vara
bokförda på Skatteverkets konto

20	En periodisk sammanställning för april 2013 ska ha kommit in
till Skatteverket om du använder pappersblanketten.
27	En periodisk sammanställning för april 2013 ska ha kommit in
till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 m ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och
O
redovisar momsen en gång per år ska:

• en momsdeklaration för februari 2013 ha kommit in till

• momsen för räkenskapsår som slutar den 31 mars 2013 vara

• en arbetsgivardeklaration för mars 2013 ha kommit in till

• en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31

Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
Skatteverket

För företag med en omsättning på över 40 miljoner ska:

• arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2013 vara
bokförda på Skatteverkets konto

22	En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2013 ska
ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

bokförd på Skatteverkets konto

mars 2013 ha kommit in till Skatteverket

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska:

• momsen för april 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
• moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2013 ha
kommit in till Skatteverket

25	En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2013
ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.
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Här hittar du Svea Ekonomi

Trondheim

Umeå

Sastamala
Helsingfors

Hamar
Oslo

Solna

Tallin

Göteborg
Åseda
Köpenhamn

Riga

Helsingborg

Amsterdam
Reeuwijk

Frankfurt

Zürich

Solna
SE-169 81 Solna
Sverige
Evenemangsgatan 31
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 42 09

Göteborg
Box 2149
SE-403 13 Göteborg
Sverige
Otterhällegatan 12 B
Tel: + 46 31 17 25 45
Fax: + 46 31 711 18 16

Helsingborg
Kanongatan 157
SE-254 67 Helsingborg
Sverige
Kanongatan 157
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 8 735 42 09

Wiener Neudorf

Umeå
Umestans Företagspark
SE-903 47 Umeå
Sverige
Umestans Företagspark
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 8 735 42 09

Åseda
Box 116
SE-360 70 Åseda
Sverige
Skolgatan 8
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 474 716 68

www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm

