Resultat- och inkomstplanering

”Ett imponerade arbete med mycket kunskap och många goda råd. Jag
är övertygad om att boken kommer att tillgodose ett stort behov hos
målgruppen. Vad jag vet finns inget liknande på marknaden.”
Sören Karlsson, VD BAS-kontogruppen i Stockholm AB
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Resultat- och inkomstplanering

Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomsten
privat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovisningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas
av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp
och åtgärdas.
Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den ena
checklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BASkontoplanen. Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och
är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras.
Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i
inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Källhänvisningar hjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen.
I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar som
är på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal
specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex.
social trygghet.
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7.6

Långtidsutredningen 2015

Hösten 2013 påbörjades arbetet med Långtidsutredningen (LU) 2015,
med uppgift att ”ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt”.110 Utredningen presenterar arbetet i nio
underlagsrapporter (bilagor) utan lagförslag, med start sommaren 2014,
och behandlar därefter sina slutsatser i ett huvudbetänkande hösten
2015. Arbetet sammanställs hos Finansdepartementets Strukturenhet.111
Av intresse för denna bok är bilaga 3, Bostadsmarknaden och den ekonomiska politiken (”Bostadsmarknaden”).

Bilaga 3, Bostadsmarknaden och den
ekonomiska utvecklingen
Dagens regler ger inlåsningseffekter och minskar rörligheten på bostadsmarknaden, därför behövs enligt LU ändringar för fysiska personer.112
Ökad rörlighet och minskade prissvängningar
I bilagan identifieras möjligheter att öka rörligheten på bostadsmarknaden, sänka bostadspriserna och sänka skuldsättningen.113 LU diskuterar
flera reformmöjligheter. Höjd fastighetsskatt, vilket följer EU-kommissionens rekommendationer i juni 2014 för reformer i Sverige. Minskad
eller slopad skatt på vinst vid försäljning, för säljare som har bott länge
i bostaden, men inget förslag till tidsgräns nämns. Amorteringskrav,
behöver införas men bör begränsas till att gälla nya bostadslån. Slopat
skatteavdrag för räntekostnader, bör avvecklas successivt, från dagens
avdragseffekt på 30 procent ner till 0 procent, under en tid på 10–30 år.
Ett slopat ränteavdrag följer också EU-kommissionens rekommendationer i juni 2014 för reformer i Sverige.
Ingen åtskillnad görs i bilagan mellan bostadslån och övriga lån, förslaget ser ut att
gälla alla ränteavdrag.
Finansmarknadsminister Per Bolund har uttalat att regeringen arbetar på att
så fort som möjligt komma vidare med ett amorteringskrav genom att ge Finans110. Regeringens hemsida, <www.regeringen.se/artiklar/2015/06/langtidsutredningen2015>, hämtad 2015-07-10.
111. Bostadsmarknaden, s. 3.
112. Bostadsmarknaden, s. 12.
113. Bostadsmarknaden, s. 103 f. och 123 f.

