Att tänka på för
dig som är ny i
restaurangbranschen
Information om regler för
kassaregister, bokföring och
personalredovisning

Vad du ska tänka på som ny restaurangägare
Alla företagare måste löpande bokföra sina affärshändelser
(fakturor, betalningar, kontanta utgifter, inkomster).
Det är viktigt att du redan från starten sköter din bokföring.
Om du själv inte kan eller hinner ta hand om din bokföring är
det viktigt att du redan från början anlitar hjälp.
Vad innebär det att arbeta svart eller låta
anställda arbeta svart

Att driva en restaurang svart är att inte redovisa omsättningen.
Att ha anställda som arbetar svart innebär att man inte betalar
avgifter för de anställda. Att arbeta svart är att arbeta utan att
betala skatt på hela eller delar av inkomsten.
Både den som driver en restaurang svart och den som arbetar
svart får ingen ersättning vid sjukdom, föräldraledighet eller
arbetslöshet. Den framtida pensionen blir också lägre.
Den anställde får sämre anställningstrygghet och går också
miste om den trygghet som man normalt har genom arbetsgivarens försäkringar m.m. Den anställde riskerar dessutom att själv
få betala den skatt som skulle ha dragits från lönen.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom
att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Krav på kassaregister och bokföring av intäkter

Enligt bokföringslagen finns en skyldighet
att löpande registrera alla affärshändelser i en grund- och
huvudbok
att ha en verifikation för varje transaktion
att det finns information som gör det möjligt att förstå 		
bokföringen*.
Den som har serveringstillstånd måste registrera försäljningen
i ett kassaregister och lämna kvitto till kunderna.
Som företagsledare/ägare är du personligen ansvarig för
bokföringen. Det gäller även om bokföringen sköts av en
anställd eller en redovisningsbyrå.
* systemdokumentation och behandlingshistorik

Personalliggare och Personalredovisning

Du måste redovisa vilka som arbetar i restaurangen i en särskild
personalliggare. Mer information om reglerna för personalliggare lämnas av Skatteverket, dit man också kan vända sig för
att beställa liggaren.
Personalliggaren ska innehålla aktuella uppgifter om personalen och när ett arbetspass börjar och slutar. Den ska även ha
uppgifter om oavlönad personal, t.ex. praktikanter eller personal
som är inhyrd från bemanningsföretag.
Om du själv, din make/maka och dina barn under 16 år
driver verksamheten utan andra anställda behöver du inte föra
personalliggare.
Vanliga fel i redovisningen inom krogbranschen

Intäkter redovisas inte
Underlag för kassaredovisning saknas
Löner redovisas inte
Kassaregister manipuleras
Bokföring saknas eller är ofullständig
Vad händer om man inte följer gällande regler

Den som inte sköter sin bokföring på det sätt som lagen kräver
kan dömas för bokföringsbrott. Detta gäller grövre fel.
Den som har undanhållit inkomster från beskattning, t.ex.
genom att manipulera kassaregistren eller genom att betala ut

löner svart, kan dömas för skattebrott eller skatteförseelse.
Man kan också dömas för vårdslös skatteuppgift eller
försvårande av skattekontroll.
Kom ihåg för dig som öppnar restaurang

Att du som företagare är skyldig att bokföra alla
affärshändelser.
Att du tidigt anlitar hjälp med bokföringen om du
inte själv hinner eller kan reglerna.
Att du för kassaregister.
Att du fortlöpande för personalliggare om du har
anställd personal.

Kom ihåg om svartarbete

Det är brottsligt att arbeta svart.
Du får ingen ersättning om du blir sjuk, arbetslös
eller är föräldraledig.
Du kan bli tvungen att betala in skatten själv.
Du kan åtalas och dömas till böter eller fängelse.
På sikt är du den som förlorar mest på svart arbete.

