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1

INTRODUKTION

Detta examensarbete handlar om hur bloggares inkomster skall beskattas i Finland.
Bloggning och framför allt inkomster förtjänade genom bloggning är något relativt nytt
i Finland, men något som växer väldigt fort.
I andra länder finns det redan personer som har format en karriär utifrån sin blogg.
Några exempel på framgångsrika bloggare är Mario Armando Lavandeira, bättre känd
som Perez Hilton i USA, i bloggen perezhilton.com skriver Lavanderia om det nyaste
kändis skvallret. En annan känd bloggare är Nellie Berntsson, en tonåring från Sverige,
som på bloggen nellieberntsson.se skriver om sin vardag och sina tankar som en framgångsrik ryttare och framgångsrik tonåring i Sverige. Dessa två personer, och många
fler, är exempel på bloggare som skapat en karriär åt sig genom att starta en blogg. (Nellie Berntsson; Perez Hilton)
Dessa personer lever inte enbart på inkomsterna som kommer via till exempel reklam på
bloggen. Perez Hilton har till exempel gästat i många tv-serier, -program och filmer och
då därifrån antagligen förtjänat en del pengar. Nellie Berntsson har gjort flera modelljobb, bland annat för en klädbutik vid namnet Tessie som ligger i Göteborg, hon håller
också på att skriva sin andra bok om sitt liv och sin vardag. (Nellie Berntsson; Perez
Hilton)
Bloggare får inkomster både från bloggen, till exempel via reklam, samt övriga sidojobb
som uppstått på grund av att dessa personer blivit kända via sin blogg. Det är dessa inkomster detta examensarbete kommer att fokusera på och beskattningen runt dessa.
Hela idén till detta examensarbete uppstod från artikeln ”Bloggaajan veroissa on
tulkintavaraa” publicerad i Taloustaito. Där skriver Skattebetalarnas Centralförbunds
ledande jurist om problematiken kring bloggares inkomster och vilka av dessa som; för
det första räknas som inkomster och för de andra är beskattningsbara i Finland. I artikeln kom inte juristen till något entydigt och klart svar, och det var det som tände idén
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om att forska i ämnet och se vilka alternativ bloggarna har då det gäller beskattningen
av deras inkomster. (Bloggaajan veroissa on tulkintavaraa 2015)

2 PROBLEMATISERING
Blogg-kulturen i Finland växer och det är allt flera människor som får saker, förmåner,
tjänster och lön från själva bloggen eller det arbete som bloggen medför sig. I Finlands
skattelag står det inget om hur just bloggares inkomster borde beskattas i Finland. På
skatteverkets sidor finns ett kort kapitel om hur dessa inkomster skall beskattas, men jag
kände att det inte räckte till. Det behövs mera riktlinjer och det är det denna undersökning gör, för med sig riktlinjer om hur bloggare skall beskattas och vad bloggarna kan
göra för att underlätta beskattningen.

3 SYFTE
Mitt syfte med detta examensarbete är att kartlägga riktlinjer för framtiden om hur
bloggares inkomster kan beskattas och vad som kan räknas som beskattningsbara inkomster och vad som inte räknas som det. Med hjälp av de befintliga lagar som Finland
har kommer undersökningen att försöka besvara följande frågor:
1. Vad räknas som en bloggares inkomster?
2. Vilka inkomster är beskattningsbara?
3. Hur beskattas dessa inkomster?
Med hjälp av dessa frågor ger undersökningen riktlinjer om hur bloggares inkomster
kan beskattas i framtiden.

4 METOD
Då metoden, som skall användas i en forskning, väljs finns det två huvudinriktningar
man kan välja. Det är kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Skillnaden mellan
7

dessa två är hur man samlar in materialet, bearbetar materialet och hur man analyserar
materialet i forskningen. (Patel, Runa & Davidson, Bo 2011)
Då en forskning är inriktad på en mera kvalitativ metod innebär det att forskaren fokuserar på och tolkar svaren han eller hon fått i till exempel en intervju eller en enkät med
mer öppna svarsmöjligheter än i den kvantitativa enkäten. I den kvalitativa forskningen
finns det större möjlighet för forskarens egna tankar, idéer och åsikter att komma fram
då forskaren tolkar vad andra sagt eller skrivit. Detta kan leda till stora fel i forskningen
och ifall en annan person skulle göra samma forskning kanske resultaten skulle skilja
sig avsevärt från varandra. (Patel, Runa & Davidson, Bo 2011)
I en observation observerar man till exempel människors beteende på en viss plats vid
ett visst tillfälle. (Patel, Runa & Davidson, Bo 2011)
Denna undersökning kommer att bestå av en kvalitativ forskning. Undersökningen
kommer i huvudsak att bestå av material från sekundärdata. Detta eftersom undersökningen kommer att tolka lagar och andra riktlinjer av till exempel skatteverket i Finland.
Dessa källor är väldigt pålitliga, finns tillgängliga för alla och kommer inte att ändra
avsevärt. Undersökningen kommer också att använda sig av någon enstaka tidskrift och
information från bloggar. Observationer utifrån bloggarna kommer att användas. Dessa
källor är mindre pålitliga än Finlands lagar, men dessa är ändå väldigt pålitliga eftersom
det är bloggaren själv som ger informationen, bland annat om deras jobb och inkomster.
Undersökningen kommer att vara deskriptiv eftersom det redan finns material att vända
sig till och det gäller att systematisera och undersöka det material och den information
som redan finns.
Målet med denna undersökning är att komma fram till ett så användbart resultat som
möjligt. Undersökningen skall gå in på djupet i frågan, men samtidigt ta hänsyn till så
många frågor och problem som möjligt inom ämnet. En helhetsbild över hur bloggares
inkomster skall beskattas i Finland är det undersökningen skall komma fram till.
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5 EN BLOGGARES VERKSAMHET
Denna del av undersökningen baserar sig enbart på observationer från olika bloggar eftersom det inte skrivits mycket om bloggare och bloggning tidigare. Undersökningen
har använt främst Nellie Berntssons blogg som källa i denna del.
En bloggare är en person som skriver inlägg på sin blogg, för andra personer att läsa.
Det finns många bloggportaler som tillåter personer att starta egna bloggar, gratis. Detta
gör det väldigt lätt att starta en blogg, vilket är en orsak att flera personer ger sig in i
bloggvärlden. Bloggportalen låter personer starta egna bloggar gratis, men förtjänar på
att sedan ta en del av de reklaminkomster bloggarna lyckas förtjäna.
Ofta har en blogg något tema eller röd tråd som bloggen och inläggen baserar sig på.
Till exempel mat, mode och ridning är några vanliga teman bloggar ofta har. Att ha en
blogg som sin dagbok är också vanligt. Då kanske bloggen inte har ett speciellt tema
utan berättar vad som händer i personens liv och hans eller hennes tankar. (Nellie Berntsson)
Den vanligaste formen av bloggning är att blogga som privatperson. Detta eftersom de
flesta bloggarna inte är stora och kända än, utan ofta speciellt tonåringar som bloggar
som hobby, utan att förtjäna något eller väldigt lite på det. Ifall tillväxten av bloggar och
inkomsterna från bloggarna fortsätter som den gjort på den senaste tiden, kommer antagligen trenden att ändra och allt mer bloggare kommer att välja att blogga i form av ett
företag.
Det finns flera olika sätt en bloggare kan förtjäna inkomster på. En del inkomster kommer direkt via bloggen, medan resten kommer via jobb som bloggen och bloggande
medför sig. Samarbeten med andra företag är vanliga där marknadsföring av dessa företag är orsaken de samarbetar med en bloggare. Att en bloggare medverkar i televisions
eller radioprogram, tidningar eller dylikt är inte alls ovanligt och något som kan medföra stora inkomster för bloggare. (Nellie Berntsson)
En bloggare kan ha ett kontrakt med en bloggportal eller en tidning, och på det sättet
förtjäna antingen en fast månadslön eller en lön beroende på läsarsiffror på bloggen.
Detta är ett sätt för bloggare att ha en relativt stadig inkomst. (Nellie Berntsson)
9

En bloggare kan också, istället för att blogga via en bloggportal, skapa en egen, självständig, blogg. I detta fall kan bloggaren låta företag lägga ut reklam på bloggen och då
antingen baserat på läsarsiffror eller så kallade ”klicks” på reklamen, förvärva en inkomst på reklamerna. En bloggare som bloggar via en bloggportal kan också förvärva
inkomster via reklamer, på samma sätt.
I en blogg finns det ofta inlägg där bloggaren utvärderar eller testar en produkt eller
tjänst. Dessa är ofta i samarbete med ett företag, som antingen ger produkten alternativt
tjänsten gratis till bloggaren, eller ett arvode för den reklam som skapats på bloggen.
Detta kan antingen vara en engångsföreteelse eller något som regelbundet förekommer
på bloggen. En framgångsrik bloggare förvärvar ofta både produkten alternativt tjänsten
samt en pengasumma för dessa reklamsinlägg. (Nellie Berntsson)
Det är också vanligt att företag skickar produkter och produktprover till bloggare i hopp
om att bloggaren skulle nämna produkten i bloggen. En del bloggare berättar om flera
produkter de fått i produktprovs syfte, andra bloggare är väldigt strikta med vad de gör
reklam för. De vill inte ge ”gratis” reklam utan även vill ha en pengasumma för reklamen de lägger ut, vilket de inte får i alla fall. (Nellie Berntsson)
Företag, speciellt kläd- och accessoarföretag, använder ofta bloggare som modeller i
deras kataloger och reklamkampanjer. Baktanken där torde vara bloggares synlighet och
kändisskap. En bloggare har också en möjlighet, som de ofta använder, att göra reklam
för företaget genom att berätta att de varit modeller och genom att visa produkterna på
bloggen. Detta är en stor förmån för företagen, vilket de gärna betalar för. Alltså kan en
bloggare, på grund av att han eller hon är en bloggare, få jobb som modell, och pengarna och produkterna de får för detta räknas som inkomster de förvärvat via bloggen.
(Nellie Berntsson)
Det är också vanligt att bloggare ger ut böcker, som ofta handlar om till exempel deras
liv och tankar. Då får de, beroende på avtalet med förlaget, inkomster ifall böckerna säljer. Att en bloggare är med och gör en intervju för en tidning är inte alls ovanligt, och
det är möjligt att tidningsförlaget betalar ett arvode för medverkan, eftersom dessa intervjuer ofta används som ett sätt att få flera att köpa tidningen. (Nellie Berntsson)
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Det har blivit väldigt populärt med poddcaster, vilket är som en blandning mellan radio
och blogg. De som medverkar spelar in deras prat eller samtal, och lägger ut det på internetet, så att andra kan gå och lyssna på detta när de passar dem ifall ämnet intresserar.
Bloggare medverkar ofta i radio- eller televisionsprogram eller har ett eget radio- eller
televisionsprogram. Här kan de också få inkomster enligt avtal med radio- och televisionsföretagen. (Nellie Berntsson)
En bloggare, som en stor del andra personer, får gåvor till exempel kring sin födelsedag
och kring julen både av familj och vänner, men också av företag de samarbetar med.
Dessa gåvor kan i vissa fall räknas som inkomster. (Nellie Berntsson)
Något som bloggare ofta blir erbjudna är rabatter och förmåner på företags tjänster och
produkter. Bloggare kan också bli inbjudna på ett evenemang som vanligtvis skulle ha
en inträdesavgift. Dessa förmåner, rabatter och gratis inträden kan klassas som inkomster för en bloggare. (Nellie Berntsson)
Eftersom bloggare, speciellt modebloggare, ofta får så mycket saker och speciellt kläder, som de kanske visar upp på bloggen ett par gånger, och sedan inte använder mera,
är ”bloppis” något som de ofta använder sig av. En ”bloppis” är ett sorts lopptorg på
bloggen där bloggaren lägger ut bilder på till exempel kläder och accessoarer som läsarna sedan antingen får köpa för ett bestämt pris eller bjuda på. Det är väldigt vanligt att
en bloggare ordnar en ”bloppis” några gånger om året, och detta är en väldigt bra inkomstkälla för bloggare eftersom ”bloppisar” ofta brukar vara väldigt populära och läsarna brukar köpa det mesta som läggs ut till försäljning. (Nellie Berntsson)
Nedan figur 1 som visuellt visar vad för slags inkomster en bloggare kan förvärva och
varifrån dessa inkomster möjligen kan komma.
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Figur 1 En bloggares inkomster

6 INKOMSTER OCH BESKATTNING

6.1 Kapitalinkomst och förvärvsinkomst
På Finansministeriets internetsida har de bland annat samlat ihop två listor, ena med de
inkomster som räknas som kapitalinkomst och den andra med de inkomster som räknas
som förvärvsinkomst.
Enligt Finansministeriet räknas ”löneinkomst, företagarinkomstens förvärvsinkomstandel, pensionsinkomst” och ”andra skattepliktiga sociala förmåner” som förvärvsinkomst
(Beskattning av förvärvsinkomst).
Som kapitalinkomster räknas ”dividendinkomst, företagarinkomstens kapitalinkomstandel, hyresinkomster, vinstandelar och överlåtelsevinst, erhållen inkomst på jordmaterial,
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inkomst till följd av virkesförsäljning” och ”vissa ränteinkomster”. (Beskattning av kapitalinkomst)

6.2 Inkomstskattelag (30.12.1992/1535)
I Finlands Inkomstskattelag beskrivs det bland annat vem som är skatteskyldig i Finland
och vad man skall och inte skall betala skatt på (Inkomstskattelag 30.12.1992/1535).
En skatteskyldig privatperson i Finland skall betala skatt på sina förvärvsinkomster till
församlingen, ifall han eller hon hör till kyrkan, kommunen han eller hon är skriven i
och staten. Förvärvsinkomst kan vara till exempel lön för arbete. Skatt på kapitalinkomst, till exempel inkomst från dividender, skall betalas till staten. (Inkomstskattelag
30.12.1992/1535)
Skatteskyldig blir man i ifall man bott i Finland under skatteåret. Företag och samfund
som förvärvat inkomster i Finland under skatteåret, också sådana företag vilka är
skrivna i en annan stat men som har till exempel en butik eller ett kontor i Finland och
det uppstått inkomster i Finland. I detta fall skall skatt betalas på den inkomst som förvärvats i Finland. (Inkomstskattelag 30.12.1992/1535)
Till inkomster som det skall betalas skatt på i Finland räknas det bland annat inkomst,
till exempel hyresinkomster på lägenheter och fastigheter i Finland. Den inkomst som
uppstår av utfört arbete, alltså lön. Arvode som betalats ut för bland annat utfört styrelsearbete. Pensionsinkomst som betalats ut av finska staten. Dividender, ränteinkomster
och liknande då företaget, samfundet eller gäldenären är bosatt i Finland. Också royalty
och

vinst

på

placeringsfonder

räknas

som

inkomster.

(Inkomstskattelag

30.12.1992/1535)
En del av de utgifter som uppstår för att inkomst skall uppstå har man rätt att avdra från
inkomsten

före

den

slutliga

skattemängden

räknas

ut.

(Inkomstskattelag

30.12.1992/1535)
Överlåtelsevinst uppstår då till exempel en privatperson säljer eller byter ut en använd
sak. Överlåtelsevinsten är i detta fall den vinst som personen förvärvat då inköpspriset
på varan subtraheras från försäljningspriset. Ifall en vinst uppstår är detta en överlåtel13

sevinst. Överlåtelsevinst är beskattningsskyldig inkomst, med undantag ifall den totala
överlåtelsevinsten för ett skatteår är mindre än 5000 euro för försäljning av ”sedvanligt
bohag som varit i hans egen, eller hans familjs användning”. (Inkomstskattelag
30.12.1992/1535)
Nettokapitalinkomsten räknas ut genom att dra av de förluster som lagenligt får dras av
från bruttokapitalinkomsten. Från nettokapitalinkomsten kan man sedan räkna ut den
slutliga skattesumman. Skatten från kapitalinkomster skall betalas till staten. (Inkomstskattelag 30.12.1992/1535)
Nettoförvärvinkomsten räknas ut genom att dra av de lagenliga avdrag från bruttoförvärvsinkomsten. Skatten från förvärvsinkomster skall betalas både till staten och kommunen. Man drar av de avdrag som är lagenliga vid statsbeskattningen när man räknar
ut skatten som skall betalas till staten. Likaså drar man av de avdrag som är lagenliga
vid kommunalbeskattningen när man räknar ut skatten som skall betalas till kommunen.
(Inkomstskattelag 30.12.1992/1535)

6.3 Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(24.6.1968/360)
I Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet beskrivs bland annat vilka
inkomster som en näringsidkare skall beskattas på och vilka utgifter näringsidkaren har
avdragsrätt på. (Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24.6.1968/360)
Penninginkomster och förmåner med ett jämförbart penningvärde, som näringsidkaren
fått på grund av sin näringsverksamhet, är skattepliktiga inkomster. (Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24.6.1968/360)

6.4 Lag om förskottsuppbörd (20.12.1996/1118)
I lagen om förskottsuppbörd stipuleras om arbetsgivarens skyldighet att innehålla förskottsinnehållning av den lön som betalas till en arbetstagare. (Lag om förskottsuppbörd
20.12.1996/1118)
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Den person eller det företag som betalat ut pengar till någon, till exempel lön för gjort
arbete, har en skyldighet att göra en förskottsinnehållning i enighet med det skatteprocent som det står på skattekortet, tillhörande den person som erhåller pengarna. Förskottsinnehållningen skall ske då pengarna betalas till mottagaren. Beloppet på förskottsinnehållningen kan inte räknas ut så att det beloppet är större än den summa pengar
som skall betalas till mottagande personen. (Lag om förskottsuppbörd 20.12.1996/1118)
Med lön avser man i lagen om förskottsuppbörd ” varje slag av lön, arvode, förmån och
ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande, mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande
direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag

samt

ersättning

för

förtroendeuppdrag.”

(Lag

om

förskottsuppbörd

20.12.1996/1118)

6.5 Mervärdesskattelag (30.12.1993/1501)
Mervärdesskattelagen tillämpas då bloggaren aktivt säljer tjänster och varor. Då kan de
tjänster och varor bloggaren säljer beskattas enligt denna lag. (Mervärdesskattelag
30.12.1993/1501)
Mervärdesskatt skall betalad på de varor och tjänster som säljs i Finland, samt import av
varor. Det finns vissa undantag där mervärdesskatt inte behöver betalas eller då det är
omvänd skattskyldighet. (Mervärdesskattelag 30.12.1993/1501)
Den som säljer varorna och tjänsterna är inte skyldig att betala skatt på de sålda varorna
och tjänsterna ifall omsättningen för räkenskapsperioden är högst 10 000 euro (8 500
euro fram till 31.12.2015). (Mervärdesskattelag 30.12.1993/1501)
Ifall någon ges ”ett varuprov eller en sedvanlig reklamgåva” behövs inte skatt betalas på
det. (Mervärdesskattelag 30.12.1993/1501)
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6.6 Beskattning av bloggares inkomster
Skatteverket har publicerat ett kapitel, ”Beskattning av ersättningar och förmåner som
fåtts på grund av bloggartiklar” där det beskrivs hur bloggares inkomster skall beskattas.
(Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund av bloggartiklar 2014)
Det står bland annat att ”skattepliktig förvärvsinkomst för bloggaren utgörs av lön och
även bl.a. av penningersättningar för skrivande eller försäljning av produkter, olika
slags varor och förmåner, rabatter, presentkort, resor och inbjudningar till evenemang.”
De varor och tjänster samt förmåner som bloggarna inte får i pengar, skall värderas om i
pengar och sedan beskattas enligt den summa pengar de varit värda. (Beskattning av
ersättningar och förmåner som fåtts på grund av bloggartiklar 2014)
”Sedvanliga reklamgåvor […]försedda med annonsörens logotyp” till ett rimligt pris är
inte beskattningsbara, förutom ifall de är lätta att omvandla till pengar eller bloggaren
och den som gett gåvan kommit överens om att det är en kompensation för utfört arbete
eller skriven bloggartikel. (Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund
av bloggartiklar 2014)
Kostnader som uppstår på grund av bloggverksamheten får dras av vid beskattningen
ifall de följer de regler det finns för avdrag vid beskattningen. (Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund av bloggartiklar 2014)

6.7 Progressiv skattesats
I Finland används progressiv inkomstskattesats. Det betyder att desto högre inkomst en
person har, desto högre är också skatteprocenten som skall betalas på inkomsterna. På
skatteverkets sida finns en tabell på statsskattesatsen för olika inkomstgrupper för år
2015. (Statens inkomstskatteskala för år 2015)
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Tabell 1 Progressiv statsskattesats (Statens inkomstskatteskala för år 2015)

Beskattningsbar för-

Skatt vid nedre

Skatt på den del av inkomsten som

värvsinkomst,

gränsen,

överskrider den nedre gränsen, %

euro

euro

16 500—24 700

8

6,5

24 700—40 300

541

17,5

40 300—71 400

3271

21,5

71 400—90 000

9 957,50

29,75

15 491

31,75

90 000—

Beroende på avdrag och hurdana inkomster en person har kan skattesatsen variera.
Denna tabell fungerar som en riktlinje vid inkomstbeskattningen. (Statens inkomstskatteskala för år 2015)
Utöver statsskatten betalas bland annat kommunalskatt och kyrkoskatt, dessa tillsammans bildar förskottsinnehållningsprocenten. Även arbetslöshetsförsäkringspremie och
arbetspensionsavgift betalas från lönen. (Palkka.fi-löneräknare 2012)

6.8 Beskattning av gåvor
Skatt skall betalas på alla slags gåvor som ges av en person som bor i Finland eller ges
till en person som bor i Finland eller när båda personerna är bosatta i Finland. (Gåvor
2015)
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Dock skall skatt bara betalas ifall gåvans värde är minst 4000 euro. Också då samma
gåvogivare har gett flera gåvor under en period på högst tre år och dessa gåvors värde
tillsammans överskrider ett belopp på 4000 euro skall det beskattas. (Gåvor 2015)
Det finns två skatteklasser för hur hög skatteprocenten skall vara. Det beror på hur nära
släkt personerna är, till vilken skatteklass de hör. (Gåvoskattebeloppet 2015)
Nedan figur 2 tagen från Skatteverkets internetsida där de som hör till skatteklass 1 är
markerade med grönt och de som här till skatteklass 2 är markerade med gult. I beskattningen är det ingen skillnad på biologiska- eller adoptivsläktingar. (Gåvoskattebeloppet
2015)

Figur 2 Skatteklasser (Gåvoskattebeloppet 2015)

Skatteprocenten är också i gåvobeskattningen progressiv. Desto högre gåvans värde är,
desto högre är också skatteprocenten. Skatteprocenten är också högre i skatteklass 2.
(Gåvoskattebeloppet 2015)

Nedan tabell 2 på skatteprocenten i skatteklass 1.
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Tabell 2 Skatteklass 1 (Gåvoskattebeloppet 2015)

Gåvans värde (€)

Skatt vid den nedre grän-

Skatt på den del som

sen (€)

överstiger gränsen (%)

4 000 – 17 000

100

8

17 000 – 50 000

1 140

11

50 000 – 200 000

4 770

14

200 000 –1 000 000

25 770

17

1 000 000 -

161 770
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I skatteklass två, visat i tabell 3, ser skatteprocenten ut såhär:
Tabell 3 Skatteklass 2 (Gåvoskattebeloppet 2015)

Gåvans värde (€)

Skatt vid den nedre grän-

Skatt på den del som

sen (€)

överstiger gränsen (%)

4 000 – 17 000

100

21

17 000 – 50 000

2 830

27

50 000 –1 000 000

11 740

33

1 000 000 -

325 240

36
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Ifall en person mottagit en gåva av en arbetsgivare som består av ”pengar eller […]
därmed jämförbar prestation” skall detta beskattas såsom det skulle vara lön. Då gåvan
består av ett köpkort eller mottagaren själv fått välja ut gåvan skall det beskattas som
lön. (Gåvor på bemärkelsedag eller annan mindre gåva 2011)

6.9 Exempel från Sverige
Sveriges Skatteverk har skrivit ett kapitel om hur inkomster hos bloggare i Sverige skall
redovisas. (Sveriges Skatteverk)
I Sverige, då en bloggare säljer varor via bloggen skall detta beskattas lika som vilken
som helst försäljning på annan plats. Då en bloggare får varor, produkter, förmåner eller
lön som kompensation för att bloggaren skrivit eller kommer att skriva om företaget och
dessa varor på bloggen, skall detta redovisas. (Sveriges Skatteverk)
Det beror på ifall bloggaren bloggar som näringsverksamhet, alltså som jobb eller som
hobby. I dessa fall redovisas inkomsterna på olika sätt, antingen som näringsverksamhet
eller hobby. Enligt Sveriges Skatteverk bedriver man näringsverksamhet ifall man ” driver bloggen självständigt under en längre tid och har ett vinstsyfte”. (Sveriges Skatteverk)

7

FÖRETAGSFORMER

Då ett företag skall grundas finns det flera aspekter den eller de som grundar företaget
skall ta i beaktande, då de väljer vilken företagsform de grundar företaget som. Det är
väsentligt att välja rätt form, eftersom det kommer att påverka företagets framtid väsentligt. I Finland finns det fem olika företagsformer; enskild näringsidkare, öppet bolag,
andelslag, aktiebolag och kommanditbolag (Företagsfinland). Då ett företag skall grundas skall det tas i beaktande antal ägare eller grundare i företaget, företagets kapitalbehov, hur man vill att beslutsfattande i företaget går till, vem eller med vad man vill ta
både riskerna och ansvaret för företaget och dess vinster och förluster, hur man vill att
företagets framtid ser ut, hur vinster skall fördelas och sist men inte minst hur beskattningen skall se ut för företaget (Företagsfinland). I Infopankki.fi (Infopankki, 2014) och
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på Företagsfinland (Företagsfinland) beskrivs det de olika företagsformerna och vad det
finns för aspekter som skall tas i beaktande så ett företag av dessa olika företagsformer
grundas. (Infopankki, 2014; Företagsfinland)
Denna undersökning kommer att koncentrera sig på tre olika företagsformer; Enskild
näringsidkare, öppet bolag och aktiebolag. Det är dessa företagsformer en bloggare av
största sannolikhet använder sig av och därför koncentrerar sig denna forskning på
dessa.

7.1 Enskild näringsidkare
En av de vanligaste företagsformerna i Finland är enskild näringsidkare. Det kan bara
vara en grundare, som oftast handlar i sitt eget namn. Som enskild näringsidkare tar personen allt ansvar själv och kan bestämma över företaget ensam. Personen kan anställa
arbetstagare precis som i de andra företagsformerna. En enskild näringsidkare tar ansvaret över företaget med hela sin egendom, vilket kan betyda att personen kan förlora all
sin egendom ifall det skulle gå riktigt dåligt för företaget. Privata uttag från företaget
kan göras. Det är enkelt att grunda ett företag som enskild näringsidkare och det behövs
inget startkapital för det.

Vinsten som uppstår kan personen själv disponera fritt,

däremot kan inte lön delas ut till varken företagaren eller dess make. Då företagaren dör
kan inte ansvaret gå vidare till en annan person vilket betyder att företaget inte kan fortsätta sin verksamhet i detta fall. (Företagsfinland; Infopankki, 2014)
En enskild näringsidkare betalar skatt på den inkomst han eller hon förtjänat. Hos en
enskild näringsidkare går vinsten direkt till näringsidkaren och då betalar han eller hon
antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst på vinsten. (Inkomstbeskattning – Företag och samfund)

7.2 Öppet bolag
Då ett öppet bolag skall grundas krävs det att det finns två eller flera personer som
grundar företaget. Personerna är jämställda inom företaget och har alla delat ansvar över
allt i företaget. I ett öppet bolag behövs det inget startkapital. Företagarna ansvarar, pre21

cis som enskilda näringsidkare, över företaget med hela sin egendom. En persons andel
i ett öppet bolag kan överlåtas till en annan person, vilket betyder att ansvaret och andelen kan gå vidare ifall till exempel en av företagarna i företaget skulle dö. Den vinst och
de medel som uppstår i företaget kan företagarna själva komma överens om vad som
skall göras med dessa. Företagarna kan lyfta en rimlig lön, de har också rätt till naturaförmåner, till exempel firmabil, och kostnadsersättningar, till exempel kilometerersättning och dagtraktamente, som uppstår på grund av arbetet. Ägarna har rätt att ta ut
pengar ur företaget i form av privatuttag. (Företagsfinland; Infopankki, 2014)
I öppna bolag betalas skatt på samma sätt som en enskild näringsidkare betalar skatt.
Inkomsterna hos företaget delas in antingen som kapitalinkomster eller förvärvsinkomster och företagarna betalar skatt enligt det. (Inkomstbeskattning – Företag och samfund)

7.3 Aktiebolag
I ett aktiebolag skall det vara minst en person som grundar företaget. Alternativt kan det
också vara ett samfund som grundare. I ett privat aktiebolag skall startkapitalet utgöra
minst 2500 euro medan det i ett offentligt aktiebolag skall utgöra minst 80 000 euro.
Detta betyder att aktierna i företaget minst är värda denna summa då företaget grundas.
Det bestämmande organet i ett aktiebolag är en styrelse. För det dagliga arbetet och administrationen utses ofta en verkställande direktör. I ett aktiebolag är inte ägarna personligen ansvariga för företaget, utan de är ansvariga endast genom den andel aktier de
äger i bolaget och det aktiekapital de investerat i bolaget. De har också rösträtt i företaget, desto flera andelar (eller aktier) de äger i företaget, desto mera påverkar deras röst
då det tas beslut angående företaget. Aktierna i ett aktiebolag kan fritt säljas och ges
bort till andra personer utan att det behövs något skilt medgivande av de övriga ägarna i
företaget. Vinsten i företaget kan delas ut bland ägarna som en dividend, då varje aktie
”får” en viss summa, vilket betyder att desto flera aktier en person äger, desto högre är
summan pengar personen erhåller. Natura förmåner är också något ägarna kan erhålla
och en lön kan betalas ut till dessa personer. Personerna kan inte göra privata uttag från
företaget. (Företagsfinland; Infopankki, 2014)
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I aktiebolag är det själva företaget som är skatteskyldigt. Ett aktiebolag betalar en samfundsskatt på de inkomster som uppstår. Skattesatsen för samfundsskatten är för tillfället 20 procent (2015). Ifall dividender betalas ut till ägarna i företagen beskattas privatpersonerna på detta enligt den modell som råder vid den tidpunkten för inkomster
hos privatpersoner. (Inkomstbeskattning – Företag och samfund)

8 INKOMSTER
En bloggare kan förtjäna inkomster på många olika sätt och inkomsterna kan vara i
många olika former. I denna undersökning klarläggs vilka av dessa inkomster som kan
vara beskattningsbara. Senare klarläggs hur en bloggare kan bli beskattad som privatperson, näringsidkare, eller om bloggen är i form av ett öppet bolag eller aktiebolag.

8.1 Beskattningsbara inkomster
En bloggare skall, som övriga befolkningen i Finland, beskattas på sina inkomster han
eller hon förvärvat genom utfört arbete. Till skillnad från många andra finländare, som
jobbar med ett jobb där inkomsterna består av till exempel en månadslön, får bloggare
inkomster som består av en hel del annat än bara pengar in på konto varje månad. En
bloggare skall beskattas på sina inkomster, även fast de inte alla är i pengaform.
En bloggare skall beskattas på alla pengar som kommer in, som inkomster, på grund av
utfört arbete, reklam på bloggen och medverkan i andra projekt som uppkommit som en
följd av bloggen och att personen är en bloggare. (Bloggaajan veroissa on tulkintavaraa,
2015)
Ifall en bloggare får produkter, istället för pengar, på grund av utfört arbete eller dylikt,
skall dessa produkter också beskattas. Samma gäller de tjänster en bloggare får på grund
av utfört arbete. (Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund av bloggartiklar 2014)
Ifall en bloggare får förmåner eller gratis inträden till evenemang och dylikt, skall ett
värde på dessa förmåner med mera räknas ut och beskattas. Detta ifall till exempel för23

månen uppstått på grund av att personen är en bloggare, och till exempel företaget förväntar sig att detta kanske är något bloggaren kommer att skriva om i sin blogg. Däremot är inte vanliga rabatter i till exempel butiker, som allmänheten kan ta del av, något
som skall beskattas. (Beskattning av ersättningar och förmåner som fåtts på grund av
bloggartiklar 2014)
En bloggare skall också beskattas på gåvor som han eller hon mottagit från en annan
person eller ett företag. Dessa kan antingen räknas som inkomster och då beskattas som
detta, eller klassas som gåvor då gåvoskatten skall räknas ut. En gåva från ett företag
kan vara både en inkomst eller en gåva, medan en gåva från till exempel en släkting
bara kan klassas som en gåva ifall inget arbete utförts i gengäld för gåvan. (Gåvor på
bemärkelsedag eller annan mindre gåva, 2011)
Ifall en bloggare säljer begagnade varor, till exempel kläder och accessoarer, på lopptorg eller ”bloppis” på bloggen, är vinsten som bloggaren förvärvar på försäljningen beskattningsbar. Den så kallade överlåtelsevinsten är beskattningsbar då vinsten på de
sålda varorna passerar 5000 euro. Ifall vinsten övergår 5000 euro räknas vinsten som
kapitalinkomst och skall beskattas enligt det. (Inkomstskattelag 30.12.1992/1535)
Produktprover som skickas till bloggaren utan att han eller hon varken beställt dessa
eller förväntat sig att få dessa, till exempel hudvårdsprover eller sminkprover, är inte
något som skall beskattas. Produktprovet skall inte beskattas ifall det är av en obetydlig
ekonomisk nytta för bloggaren. Till exempel en hushållsapparat eller en ny telefon kan
inte räknas som om det skulle vara av obetydlig ekonomisk nytta för bloggaren, och
skall därför beskattas. Ett produktprov kan alltså inte vara något stort och dyrt, bloggaren skall inte heller motta samma eller liknande produktprover från samma företag med
jämna mellanrum, så att dessa tillsammans utgör ekonomisk nytta för bloggaren. (Mervärdesskattelag 30.12.1993/1501)

9 HUR DESSA INKOMSTER BESKATTAS
En bloggare har flera val när det kommer till företagsformer och styrning av beskattningen på sina inkomster. Beroende på hur bloggaren väljer att styra sin blogg och ge24

nom vilken företagsform, beskattas olika inkomster på olika sätt. I denna del av undersökningen kommer en genomgång av dessa alternativ, att äga rum. (Företagsfinland)
En gemensam sak bland alla alternativ som en bloggare har gällande beskattningen av
inkomster, är att inkomsterna alltid skall räknas om till ett pengavärde som sedan beskattas. Pengavärdet räknas ut så att det motsvarar den summa pengar som bloggaren
skulle ha betalat för till exempel kläderna i en vanlig klädbutik, eller den summa pengar
en inträdesbiljett till ett evenemang skulle ha kostat ifall bloggares skulle ha måsta betala inträde i ställe för att få gå in gratis. (Bloggaajan veroissa on tulkintavaraa 2015)

9.1 Beskattning av bloggare som privatperson
Ett alternativ för bloggare är att blogga som privatpersoner, alltså inte grunda ett företag
som bloggen rullar via. Det är ett av de vanligaste sätten att blogga som privatperson
och speciellt mindre kända bloggare och nya bloggare är ofta sådana som bloggar som
privatpersoner. Så i princip har alla bloggare någon gång, då de började blogga, skött
bloggen som privatpersoner och inte i någon företagsform. Bloggare byter oftast från att
blogga som privatperson till någon företagsform först då inkomsterna växer och det
kommer flera uppdrag i och med bloggen, för att underlätta skötande av bloggen, inkomsterna och till exempel övriga avtal som uppstår på grund av bloggen med till exempel bokförlag.
Ifall en bloggare bestämmer sig för att blogga och ta emot inkomster som en privatperson räknas allt det som bloggaren får som inkomster, och skall beskattas. Det enda undantaget är ekonomiskt obetydliga produktprover som bloggaren får enstaka gånger.
Också gåvor som personen får, till exempel som födelsedagsgåvor från släkt och vänner, hör till beskattningsbara inkomster. (Gåvor 2015)
Överlåtelsevinst skall beskattas ifall den går över 5 000 euro, till exempel vid försäljning av kläder och accessoarer på bloggen eller lopptorg. (Inkomstskattelag
30.12.1992/1535)
Gåvoskatt skall betalas på en gåva eller flera gåvor, vars sammansatta värde överstiger 4
000 euro, som kommit av en och samma person eller ett företag. (Gåvor 2015)
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Gåvoskatteprocenten varierar beroende på vem det är som ger gåvan, ifall personen är
nära släkt eller inte. Skatteprocenten varierar även beroende på hur stort värde gåvan
eller gåvorna är av. (Gåvoskattebeloppet 2015)
I Finland används en progressiv skattesats för inkomstbeskattningen av privatpersoner.
Detta betyder att ju mera inkomster en person förtjänar, desto högre är denna personens
skatteprocent. Det finns också olika sorters skatter, som alla dras av från bruttolönen för
att räkna ut nettolönen, som personen sedan får på sitt konto. Till dessa skatter hör till
exempel statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt ifall personen tillhör till exempel den
evangelisk-lutheranska kyrkan i Finland.
Med hjälp av till exempel Skatteprocenträknaren 2016, tillgänglig på skatteverkets nätsidor, kan en bloggare mata in de inkomster han eller hon förväntar sig att få under skatteårets, vilket ofta är ett kalenderår, tid. Där kan bloggaren även fylla i övriga uppgifter
för att få en så rätt skatteprocent som möjligt. Denna skatteprocent som skatteprocenträknaren räknar ut är en skatteprocent där alla olika sorters skatter som skall dras av
från bruttolönen är medräknade. (Skatteprocenträknaren 2016)
Exempel 1: En person född 1994 med Esbo som hemkommun. Bloggaren hör också till
den evangelisk-lutheranska kyrkan i Finland och betalar därför också kyrkoskatt. Han
eller hon förväntar sig att få cirka 24 000 euro i bruttolön i inkomster för olika arbeten
gällande bloggen. Personen har inget annat jobb och därför är inkomsterna som kommer
via bloggen de enda inkomsterna personen kommer att förvärva. Denna person kommer
att få en grundskatteprocent på 13 % och en tilläggsprocent på 30,5 %. Detta betyder att
från bloggarens inkomster skall avdras en skatt på 13 % enda tills bloggaren förtjänat 24
000 euro. Efter att 24 000 euro i bruttolön är uppnått skall 30,5 % skatt från nettolönen
avdras. Ifall bloggaren förtjänar 24 000 euro i bruttolön under året, kommer han eller
hon att betala cirka 3 100 euro i skatter och övriga avgifter efter att tillåtna avdrag
gjorts. Då får bloggaren cirka 20 900 euro i nettolön under det året. (Skatteprocenträknaren 2016)
Exempel 2: Ifall samma person förtjänar cirka 40 000 euro i bruttolön under ett år, är
hans eller hennes grundprocent 22 % och tilläggsprocenten 38,5 %. I detta fall betalar
bloggaren cirka 8 700 euro i skatter och övriga avgifter och får då i nettolön cirka 31
000 euro i nettolön. (Skatteprocenträknaren 2016)
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Eftersom en bloggare oftast får inkomster från olika företag och samarbetspartners, är
det viktigt att bloggaren själv håller koll på hur mycket han eller hon har förtjänat under
året, och hur mycket skatt som skall betalas och dras av från inkomsterna.
Eftersom inkomsterna ofta består av varor istället för pengar, kan det hända att bloggaren kommer att måsta betala en kvarskatt efter att skattedeklarationen är gjord, ifall
bloggaren står i arbetsförhållande med ett företag, eftersom företaget inte kan redovisa
förskottsinnehållning av till exempel kläder de ger till bloggaren.

9.2 Beskattning av bloggare som näringsidkare
En fördel av att blogga som näringsidkare, är att det kan vara lättare att sköta de dagliga
och de byråkratiska ärendena en framgångsrik bloggare kommer att stöta på. Det kan
också vara lättare att göra avtal med samarbetspartners samt fakturera dem vid behov.
Som näringsidkare är också laglig skatteplanering lättare, vilket är en stor fördel för företagare och bloggare. (Företagsbeskattning)
En bloggare som bloggar som näringsidkare skall beskattas på ungefär samma inkomster som en bloggare som bloggar som privatperson. Den största skillnaden är att gåvor
inte räknas som inkomster för näringsverksamheten, utan gåvor till privatpersonen, som
han eller hon sedan beskattas på. (Bloggaajan veroissa on tulkintavaraa 2015)
Årets resultat för en näringsidkare skall fastställas genom ett årsbokslut. En näringsidkares resultat kan beskattas både som förvärvsinkomst och som kapitalinkomst. Inkomsterna kan delas in i de olika inkomstgrupperna, och beskattas enligt hur dessa skall beskattas. (Företagsbeskattning)
Det beror på inkomsterna och situationen hur dessa inkomster kan delas in i de olika
inkomstgrupperna och hur det lönar sig att dela in dem, med tanke på beskattningen.
Detta är ett bra sätt för näringsidkaren att planera sin beskattning och med hjälp av det
kanske spara en del pengar. För en näringsidkare med liten inkomst, kan ha stor betydelse ifall inkomsterna beskattas enligt kapitalinkomst eller förvärvsinkomst.
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Den del av inkomsterna som delas in som förvärvsinkomster beskattas på samma sätt
som en privatperson beskattas på sina inkomster, alltså med en progressiv inkomstskattesats, vars storlek beror på inkomsternas storlek.
Den del av inkomsterna som delas in som kapitalinkomster beskattas med en skatteprocent på 30 % upp till 30 000 euro. Ifall inkomsterna överskrider summan på 30 000
euro, är skatteprocenten 34 %. (Beskattning av kapitalinkomst)

9.3 Beskattning av bloggare som öppet bolag
För att kunna starta ett öppet bolag behövs det minst två bolagsmän. Detta kan vara
svårt för en bloggare att uppnå, då bloggare ofta jobbar självständigt. Men det finns
flera bloggar där två eller flera personer bloggar tillsammans, och då kan öppet bolag
vara ett alternativ.
Resultatet fastställs med hjälp av ett obligatoriskt årsbokslut. Öppna bolag beskattas inte
enskilt, utan resultatet från skatteåret delas ut på bolagsmännen enligt hur mycket de
äger i bolaget. Efter att resultatet delats ut på bolagsmännen beskattas bolagsmännen
lika som privatpersoner beskattas på deras inkomster. (Inkomstbeskattning- öppet bolag
och kommanditbolag)
Ifall ett öppet bolag gör förlust, kommer inte förlusten att delas ut på bolagsmännen i
beskattningen. Däremot har bolagsmännen i öppna bolaget rätt att, med vissa villkor,
dra av förlusten från kommande års vinst. Detta hjälper till så att beskattningen inte varierar för mycket från år till år, för bolagsmännen. (Inkomstbeskattning- öppet bolag och
kommanditbolag)
Ett öppet bolag beskattas på samma inkomster som en näringsidkare. Ekonomiskt obetydliga produktprover beskattas inte. Inte heller gåvor ifall de är riktade specifikt till någon av bolagsmännen. Men övriga inkomster som förvärvats på grund av eller som en
följd av bloggen och dess verksamhet runt bloggen, skall beskattas.
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9.4 Beskattning av bloggare som aktiebolag
En framgångsrik bloggare kan dra nytta av att starta ett aktiebolag, för bloggen och
bloggningen samt det som bloggen medför, vid beskattningen av inkomsterna. Bloggaren kan också dra nytta av att vara i företagsform till exempel då han eller hon skall
göra avtal med samarbetspartners samt vid fakturering av samarbetspartners och vid
försäljning av till exempel begagnade produkter och varor.
För att starta ett aktiebolag behövs inte flera än en person, vilket i detta fall antagligen
skulle vara bloggaren själv. Däremot behövs ett startkapital på 2500 euro för privata aktiebolag vilket kan utgöra ett problem för bloggaren. (Aktiebolagslagen 21.7.2006/624)
I ett aktiebolag är inte aktieägarna personligen ansvariga för till exempel skulder företaget har eller dylikt. Ofta har inte bloggar så stora utgifter eller avtal där de skulle måsta
betala mycket ifall avtalet inte uppfylls, men det kan ändå ge en trygghet för bloggaren
att inte vara personligt ansvarig för sådana saker. (Aktiebolagslagen 21.7.2006/624)
Däremot kan så kallade skvallerbloggar, där det ofta berättas rätt privata eller osanna
saker om andra, ofta kända, personer, hamna i svåra situationer med dessa personer, och
då kan det vara bra att inte vara personligt ekonomiskt ansvarig. Då är bloggaren förstås
personligt ansvarig för det som han eller hon sagt eller skrivit på bloggen, men den ekonomiska delen av ansvaret finns inte där som den finns i de andra företagsformerna och
som privatperson. (Aktiebolagslagen 21.7.2006/624)
Ett aktiebolag skall beskattas på alla de inkomster som kommer in i bloggen. Här räknas
dock inte ekonomiskt obetydliga produktprover eller gåvor som bloggaren personligen
får till exempel som födelsedagspresent eller dylikt.
Ett aktiebolag beskattas med en skatt som kallas samfundsskatt, på den inkomst som
aktiebolaget förvärvat. Samfundsskatten ligger på 20 % (2015). (Inkomstbeskattning –
Företag och samfund)
En bloggare kan lyfta en lön från aktiebolaget och beskattas då på det som en privatperson med förvärvsinkomster. Ifall det gått bra för bloggen kan bloggaren, och eventuella
övriga aktieägare, lyfta dividender från bolaget baserat på de aktier de äger. Dividen-
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derna beskattas sedan av aktieägarna som kapitalinkomster. (Aktiebolagslagen
21.7.2006/624)
Nackdelar med att starta ett aktiebolag, gentemot att blogga som privatperson, är att det
finns många byråkratiska delar, fastslagna i aktiebolagslagen, ett aktiebolag med jämna
mellanrum måste utföra. Till dessa hör bland annat årsbokslut och styrelsemöte, vilket
både kan ta tid och kännas onödigt för en blogg. Från ett aktiebolag kan inte privata uttag göras hur som helst, vilket kan räknas som en nackdel. (Aktiebolagslagen
21.7.2006/624)
Fördelar för bloggaren kan även vara det att han eller hon inte personligen behöver köpa
till exempel dator och telefon, utan dessa kan köpas av aktiebolaget och räknas in som
tillgångar. Bloggaren kan även köpa kläder och accessoarer in till aktiebolaget, och sedan sälja den vidare, till exempel via en ”bloppis” efter att dessa visats på bloggen och
använts ett par gånger.
Exempel 3: Om ett aktiebolag har inkomster på ca 40 000 euro ett skatteår betalar företaget ca 8 000 euro i samfundsskatt. Då är nettoinkomsterna cirka 32 000 euro.

9.5 Mervärdesskatt
Ifall en bloggares omsättning överskrider 10 000 euro, kan bloggaren vara mervärdesskatteskyldig. Detta är något bloggaren måste ta i beaktande då han eller hon till exempel fakturerar samarbetspartners, och då bokföringen bokas. (Mervärdesskattelag
30.12.1993/1501)
Detta kan påverka bloggarens resultat och är något bloggaren måste ta i beaktande då
avtal med andra företag och samarbetspartners görs. En bloggares mervärdesskatteprocent är 24 %. (Momsbeskattning)

10 MATRIS OCH RESULTAT
Tabell 4 nedan visar en sammanställning av de resultat undersökningen kommit fram
till. Tabellen är indelad så att de olika formerna en bloggare kan blogga som, har var sin
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kolumn. De olika inkomsterna är indelade på olika rader, för att klargöra vilka inkomster som beskattas i vilken form av bloggning. De tre sista raderna berättar vilken skatteprocent som används, vilka alternativ det finns för beskattningen och ifall mervärdesskatt skall betalas i de olika företagsformerna och då bloggaren bloggar som privatperson. Tabellen baserar sig helt och hållet på de resultat undersökningen redovisat tidigare.
Tabellen svarar i korthet på de tre centrala frågorna i undersökningen:
1. Vad räknas som en bloggares inkomster?
2. Vilka inkomster är beskattningsbara?
3. Hur beskattas dessa inkomster?

Tabell 4 Resultat

Bloggares
beskattning

Privat
person

Aktiebolag Öppet bolag

Näringsidkare

Pengalön

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Förmåner

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Tjänster

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Kläder och saker

Beskattas

Beskattas

Beskattas

Beskattas
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Ekonomiskt obetydliga produktprover

Beskattas inte

Försäljning av
begagnade varor

Beskattas (om
över 5 000 euro
vinst)

Gåvor

Skatteprocent

Beskattas
Progressiv skattesats. Består av
flera skatter och
övriga kostnader

Alternativ för beskattning

Gåvoskatt. Skatt
på överlåtelsevinst.

Mervärdesskatt

Ja, ifall inkomster över 10 000
euro. (24%)

Beskattas inte

Beskattas inte

Beskattas inte

Beskattas
Beskattas inte
om riktade
mot bolagsman

Beskattas

Beskattas

Samfundsskatt
20 %.
Lön för bloggaren och utdelning av dividender.
Ja, ifall inkomster över
10 000 euro.
(24%)

Beskattas inte om
riktade mot bolagsman
Beskattas inte
Progressiv inProgressiv inkomstbeskattning komstbeskattning
av bolagsmäneller beskattning av
nen.
kapitalinkomst.
Öppna bolaget
beskattas inte
enskilt.

Förvärvsinkomst
eller kapitalinkomst.

Ja, ifall inkomster
över 10 000 euro.
(24%)

Ja, ifall inkomster
över 10 000 euro.
(24%)

10.1 Diskussion och Analys
För en bloggare kan det löna sig att gå över från att blogga som privatperson till en bolagsform då inkomsterna stiger och samarbeten med andra företag ökar. Det kan vara
lättare att sköta dessa avtal och inkomster genom ett bolag.
Beskattning och risker är något som går att planera då bloggaren planerar att grunda ett
bolag och han eller hon funderar på vilken bolagsform som lönar sig.
Ifall det är flera än en bloggare på samma framgångsrika blogg, lönar det sig för bloggarna att starta antingen ett öppet bolag eller ett aktiebolag. Ett öppet bolag lönar sig
ifall bloggarna vill ha mera frihet vad gäller uttag av pengar och dylikt. (se sid 29)
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Aktiebolag lönar det sig att grunda då bloggarna inte personligen är bekväma med att ta
en personlig ekonomisk risk och inte är beroende av att kunna göra personliga uttag från
bolaget då det skulle behövas eller kännas bra att göra det. (se sid 30-31)
Att blogga som en näringsidkare kan göra vissa saker lättare, och skatteplanering är lättare att göra som näringsidkare, Övrigt är det mesta lika som om en bloggare bloggar
som privatperson, så det lönar sig för bloggaren att fundera på det före beslut görs. (se
sid 28-29)
De två mest olika både i beskattningen och övriga obligatoriska uppgifter är att blogga
som privatperson eller grunda ett aktiebolag runt bloggen. Eftersom samfundsskatten
inte är progressiv, som till exempel inkomstbeskattningen av privatpersoner, kan det
löna sig att grunda ett aktiebolag då inkomsterna stiger. I ett aktiebolag har inte heller
aktieägarna några ekonomiska risker, utöver det aktiekapital de investerat, vilket är en
stor fördel.
Då inkomsterna stiger över cirka 40 000 euro går den progressiva inkomstbeskattningens skattesats över samfundsbeskattningens skattesats. Därför kan det löna sig för en
bloggare att vid den storlekens inkomster börja fundera på att gå över från privatperson
till aktiebolag gällande bloggen. (se sid 27 och 31)

11 AVSLUTNING
Bloggande växer i hela världen, även i Finland. Bloggare förtjänar mera och mera på
sina bloggar. Även så kallade hobbybloggare, som kanske har ett annat jobb eller studerar på heltid, har börjat förtjäna på reklam som läggs ut på bloggen. Det är ett nytt men
snabbväxande fenomen, och därför behövs riktlinjer om hur dessa inkomster skall beskattas.
Den vanligaste formen att blogga på är ännu privatperson, men ifall trenden fortsätter
som den gjort hittills, kommer antagligen flera och flera bloggare att grunda ett företag
får bloggen, för att underlätta beskattningen och skötande av dagliga ärenden kring
bloggen samt samarbeten med andra företag.
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Arbetsprocessen av denna undersökning var intressant och lärorik. Det hur mycket information om beskattning på internetet. Finlands lagar och skatteverkets information är
lätt tillgängligt för alla. Däremot finns det inte så mycket skriven information om bloggare, bloggning och deras inkomster. Det var intressant att läsa olika bloggar för att försöka hitta den informationen som behövdes, för att utföra undersökningen med ett användbart resultat.
Bloggande är en snabbt växande kultur i hela världen, och att utföra en undersökning
som behandlar det ämnet kändes därför bra. Det behövs mera information om bloggning
och hur bloggare skall utföra till exempel de byråkratiska hinder samt beskattningen av
deras inkomster, de kommer att möta då bloggen växer och blir mera framgångsrik.
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