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Ny kontoplan – BAS 2017 

Programmet är uppdaterat med nya standardkonto-
planer som följer BAS 2017. Du kan läsa mer om 
nyheterna på BAS webbplats, www.bas.se.  

Standardkontoplanerna innehåller ett urval av BAS-
planens konton och används vid nyuppläggning av 
företag. Observera att kontoplanerna för redan upp-
lagda företag inte ändras i och med att du uppdaterar 
programmet. Om ändringar behövs i dessa konto-
planer måste du göra dem manuellt.  

Nya deklarationsblanketter 

Nya deklarationsblanketter för 2017 års taxering. 
Programmet lägger automatiskt upp kontokopplingar 
till deklarationsblanketterna utifrån de kopplingar 
som föreslagits av BAS-gruppen och Skatteverket. 
Om du gjort egna anpassningar av kontoplanen kan 
du behöva justera dessa kopplingar under Inställ-
ningar i trädet, Kopplingstabell för SRU.  

Ny momsdeklaration 

Programmet är uppdaterat med aktuella procentsatser 
och gränsvärden för 2017.  

Ny arbetsgivardeklaration 

Programmet är uppdaterat med aktuella procentsatser 
och gränsvärden för 2017.  

Från och med den 1 januari 2017 så införs ett Växa-
stöd. Stödet gäller enbart när en enskild näringsid-
kare anställer sin första medarbetare och innebär en-
dast att ålderspensionsavgiften (10,21 %) ska betalas 
för hen.  
Den nya lagen är tillfällig och gäller till utgången av 
2021 och gäller för enskilda näringsidkare som har 
anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 
2016, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på 
Skatteverket.  
För att uppfylla kraven ska anställningen pågå i 
minst tre månader och arbetstiden ska vara minst 20 
timmar per vecka. Nedsättningen av arbetsgivarav-
gifterna gäller bara den del av lönen som uppgår till 
25 000 kronor per månad och medges under längst 
tolv kalendermånader i följd.  

Växastödet är ett statligt stöd av mindre betydelse. 
För att vara berättigad till Växastödet ska den en-
skilde näringsidkaren i arbetsgivardeklarationen läm-
na upplysningar om alla sådana stöd som näringsid-
karen fått för innevarande år, samt de två föregående 
beskattningsåren.  

Skatteverket hanterar det nya stödet genom att åter-
införa rutorna 57/58 i arbetsgivardeklarationen. De 
användes tidigare, fram till och med maj 2016, till 
underlag för särskild arbetsgivaravgift för unga.  

Tänk på att manuellt ta bort kopplingen till kod 57 
från konton som hade den tidigare innebörden (sär-
skild arbetsgivaravgift för unga) och vid behov istäl-
let koppla de konton som avser enskild näringsidka-
res första anställda till kod 57.  

Småförbättringar och rättade fel 

I den här uppdateringen har vi också gjort en del 
småförbättringar och även rättat några fel i program-
met. 

Exempel:  

 Förbättrad varning vid kopplingstabeller för SRU 
som inte stämmer med valt räkenskapsår. 

 Diagrammen i Siffersurfaren kräver inte längre att 
Adobe Flash Player är installerad på datorn. 

 Förbättrat installationsprogram. 
 Inkassokrav visade ibland fel fakturanummer. 

 Kopplingen till hjälptexterna för tangenten ! har 
förbättras. 
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