Att starta och
sköta ett företag
Enkla råd på lättläst svenska

att sköta ett företag
Vill du starta ett företag? Då måste du tänka på många saker!
En sak som är viktig är att du sköter bokföringen. I den här
foldern berättar vi vilka regler som finns för bokföring och vad
du måste känna till när du startar ett företag.
Vad är bokföring?

Du måste ha en bokföring. Det betyder att du skriver upp allt
som du köper och allt som du säljer. Du måste spara alla kvitton
och skriva in allt i en särskild bok eller i ett datorprogram. Om
du har en restaurang eller liknande måste du också ha ett
certifierat kassaregister. Ett kassaregister registrerar alla varor/
produkter som du säljer på ett säkert sätt. Mer information om
kassaregister finns hos Skatteverket.
Vad är skatt?

Du måste betala skatt. Det finns olika typer av skatt:
Arbetsgivaravgift är en skatt. Det är skatt som du betalar för
att dina anställda ska få pension och försäkringar.
Moms är en skatt. Det är skatt på de varor och tjänster som
du köper och säljer.
Källskatt är en skatt. Det är skatt som du ska dra bort från de
anställdas löner.
Har du restaurang eller frisersalong?

Om du har en restaurang (eller liknande) eller en frisörsalong så
måste du ha en personalliggare. Det betyder att du skriver upp
vilka som jobbar hos dig och när de jobbar. Om du inte skriver
upp dem som jobbar hos dig kan du bli straffad och få betala böter.

Vad betyder det att jobba svart?

Att jobba svart betyder att du tjänar pengar utan att betala skatt.
Den som du jobbar åt ska ordna så att du betalar skatt auto
matiskt. Om du har anställda ska du dra av en del av deras lön
och betala in till Skatteverket. Annars kallas det att dina
anställda jobbar svart.
Varför ska man inte jobba svart?

Det är olagligt att jobba svart. Du kan bli dömd till fängelse eller
till att betala böter. Du får ingen ersättning från samhället om
du blir sjuk eller är arbetslös eller om du är föräldraledig.
Kommer du från ett land utanför EU och söker arbetstillstånd
måste du ha ett löfte om jobb från en arbetsgivare. Jobbet måste
självklart vara ett vitt jobb.
Varför måste man sköta sin bokföring?

Du måste sköta din bokföring för att alla ska kunna se att
du sköter ditt företag på rätt sätt. Av bokföringen gör du en
årsredovisning. I årsredovisningen kan alla se hur det går för ditt
företag. Många vill läsa din årsredovisning, till exempel dina
leverantörer och dina anställda. Myndigheterna vill titta i din
bokföring för att se att du inte fuskar.
Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att
förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Om du inte kan sköta din bokföring själv så måste du ordna
så att du får hjälp med det. Du kan få hjälp av en redovisnings
konsult. Du kan få hjälp av någon som du känner som du litar
på och som kan bokföring. Det är alltid du som är ansvarig för
bokföringen även om du får hjälp av någon.
Vad händer om du inte bokför eller om du gör fel?

Om du inte följer reglerna så kan du bli straffad. Men om du
bara har gjort små fel räcker det att du rättar till felen.

Om Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten är en myndighet som
bekämpar och förhindrar ekonomiska brott. Vi
arbetar bland annat med att upptäcka dem som
fuskar med sin bokföring. De som fuskar medvetet
blir straffade för det.
Vi letar också efter dem som fuskar med skatten
och dem som lurar andra företag på pengar.
Vi vill att alla ska betala skatt och att alla ska sköta
sin bokföring. Då blir samhället rättvist och
företagen kan växa bättre.
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