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1 INLEDNING 

 

” Only in America can someone start with nothing and achieve the American Dream. 

That’s the greatness of this country” Rafael Cruz 

 

”Den amerikanska drömmen” (1976) är en dokumentärfilm av Ulf von Strauss som syftar 

på detta kända uttryck att alla människor i USA, oavsett samhällsklass kan bli framgångs-

rika. Med tiden har betydelsen ändrat en aning men att enligt SelectUSA (2019) erbjuder 

de Förenta staterna fortfarande den största konsumentmarknaden på jorden med en BNP 

på ca. 20 biljoner dollar och 325 miljoner människor. Hushållens utgifter är den högsta i 

världen och står för nästan en tredjedel av den globala hushållskonsumtionen. Dessa siff-

ror är ingen hemlighet för allmänheten och därför lockar denna marknad väldigt många 

investerare och företag från hela världen, även från Finland.  

 

Enligt Yrittäjät (2017) har entreprenörskap vuxit enormt i Finland det senaste årtiondet. 

Mycket på grund av Slush som slog igenom ordentligt år 2013. Slush har sedan vuxit år 

efter år och lockar tusentals människor och start-ups för att visa upp sina idéer till inve-

sterare med målet att samarbeta. Finländare har låtit sig inspireras av våra framgångsrika 

företag som Rovio och Supercell m.m. Detta är ett bevis på att vi finländare gör något 

rätt, vi har de rätta idéerna och produkterna för att kunna expandera och dela med oss av 

dem i världen.  

 

”Byråkrati är den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen 

större organisation.” (Nationalencyklopedin, 2017) 
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1.1 Problemformulering 

 

USA och den amerikanska marknaden är ett stort samtalsämne och en väldigt stor faktor 

inom världsekonomi. Jag har alltid varit fascinerad av den amerikanska marknaden och 

är tacksam över att ha fått jobba och lära mig mera om den. Jag har sett på nära håll hur 

finländska företag kommer in på den amerikanska marknaden men inte klarar av att eta-

blera sig. De är förvånade över hur pass stora prisskillnaderna är, hur beskattningen fun-

gerar, hur hela byråkratin är annorlunda jämfört med den i Finland. Hur skall företagen 

förbereda sig och hur skall de kunna tackla dessa nya beskattnings- och byråkratifrågor? 

 

Jag har valt att skriva en fallstudie om ett riktigt dotterbolag som skall etablera sig på den 

amerikanska marknaden. Min uppdragsgivares önskan är att detta företag kommer att 

hållas anonymt i det här examensarbetet. Företag Inc kommer fungera som ett praktiskt 

exempel i mitt arbete. Företag Inc är ett dotterbolag grundat i delstaten Delaware av det 

finländska aktiebolaget Företag Ab. Uppsatsen inleds med att förklara Företag Incs verk-

samhet, strategier och mål.  Jag klargör även viktiga begrepp och termer. 

 

Företags Inc säljer en speciell mjukvara till kunder runt om i landet. Orsaken till att jag 

använder mig av detta företag är att försäljning av mjukvara beskattas väldigt olika i 

USA:s 50 delstater. Internet och datoranvändningen har vuxit stort på 2000-talet och för-

säljning av mjukvaror har blivit ett stort affärsområde. Därmed inser varje stat att det 

finns mycket skattepengar att tjäna på detta. Beskattningen gällande mjukvaror är föråld-

rad i vissa stater och det kan vara svårt att följa med när regler och lagar ändras.  

 
1.2 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med detta arbete är att samla in beskattningsinformation till Westmusa, Inc som 

kan hjälpa Företag Inc med sin etablering på den amerikanska marknaden. Detta arbete 

kan även hjälpa andra liknande finländska företag genom att presentera fallstudien om 

Företag Inc och ge insikt i de beskattnings- och rapporteringssituationer som kan uppstå 

och hur de kan tacklas under etableringen. 
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Informationen i arbetet ska underlätta Westmusa, Incs rådgivningstjänster genom att få 

essentiell beskattningsinformation sammanfattat på ett strukturerat sätt. Arbetet skall fun-

gera som ett hjälpmedel när Westmusa behandlar frågor som berör kundens skyldigheter 

inom beskattning och rapportering. 

 

Detta beställningsarbete skapar ett stort värde för uppdragsgivaren som inte behöver 

lägga ned energi på forskning utan kan med hjälp av arbetet få en mall för liknande kunder 

i framtiden. 

 

Eftersom forskningsområdet är väldigt brett har jag valt att avgränsa min forskning till 

problematiken kring beskattning- och rapporteringsskyldigheter i delstaten Alabama med 

hjälp av en fallstudie. I kapitel 1.3 står de huvudsakliga frågorna jag måste få konkreta 

svar på. Dessa frågor och svar skall fungera som hjälpmedel när Företag Inc påbörjar sin 

försäljning i delstaten Alabama.  

 

Förkortningen Inc står för företagsformen Corporation (incorporated). Den andra vanliga 

företagsformen är ett så kallat LLC (Limited Liability Company). Dessa två företagsfor-

mer har många rättsliga skillnader, men i min forskning fokuserar jag enbart på de skat-

teregler som gäller Företag Inc. (IRS, 2019) 

 

1.3 Praktiskt genomförande av arbetet 

 

Med direktiv av min uppdragsgivare skall slutprodukten vara till nytta för företaget  

Westmusa, Inc genom att ha beskattningsinformation lätt tillgänglig och hjälpa till med 

rådgivning för Företag Inc. Företag Inc har år 2018 startat sin affärsverksamhet i USA 

och är verksamt bl.a. i delstaterna Tennessee, California, Virginia och Texas. Nyligen har 

företaget börjat sälja sina produkter till kunder i delstaten Alabama. Vad måste Företag 

Inc göra för att få sälja sina produkter lagligt till Alabama? 
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Jag har valt att systematiskt ställa upp processen som skall ge svar på följande  

frågepunkter: 

 

Exempelstat 

 

- Är produkten beskattningsbar i staten? 

- Skapar företagets försäljning Nexus i staten?  

- Hur skall företaget registrera sig i staten? 

- Måste företaget ansöka om en ”foreign qualification certificate” som ger rätt att 

göra business i delstaten? 

- Vad är sales tax skatteprocenten? 

- Måste någon annan skatt betalas till staten? 

- Måste företaget ha ”a agent registrerad” i staten?  

 

 

1.4 Presentation av Westmusa, Inc 

Min uppdragsgivare heter Ann-Christine Westerlund och har grundat företaget West-

musa, Inc år 1993. Westmusa är ett litet familjeföretag som är baserat i New York City 

med enbart två anställda. Företaget erbjuder praktiska lösningar på affärs- och personliga 

skattefrågor. Ann-Christine har ett stort intresse för att vara en välkomnande famn för de 

nordiska företag och individer som kommer till USA för att göra affärsverksamhet.  

 

Jag har jobbat i 2 år för Westmusa, Inc och haft möjligheten att träffa både individer och 

företag som tagit det stora steget till USA för att förverkliga sina drömmar. En del behöver 

hjälp med sin skattedeklaration medan andra vill ha bokföringstjänster. Oberoende kun-

dens situation är den mest efterfrågade tjänsten alltid rådgivning. Vilken väg skall jag gå, 

vem skall jag vända mig till?  

 

Under de 25 år som Westmusa har varit verksamt i USA har betydande ändringar skett 

gällande lagstiftning och skatteregler. Kongressen i USA röstade i december 2017  
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jakande för Republikanernas förslag till den största skattereformen på över 30 år. Refor-

men har redan kommit i kraft men förändringar kan fortfarande ske. Den senaste stora 

skattereformen var ”The Tax Reform Act” år 1986. (Marcus Zackrisson, 2004) 

 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

1. IRS = Internal Revenue Service, är den amerikanska federala skattemyndig-

heten. IRS har ca. 80 000 anställda och ansvarar för den federala skattelagstift-

ningen i USA.  

 

2. Nexus = Nexus är en term av IRS som betyder ”att ha betydelsefull närvaro i 

staten”. Detta kan b.la. vara att företaget t.ex. har arbetare, ett varulager eller 

märkbar försäljning i en stat och blir därför skatteskyldig där. 

 

3. Sales tax = Det är en skatt lik vår mervärdesskatt. Skatten läggs till vid försälj-

ning av vissa varor och tjänster. Skattesatsen bestäms av varje delstat självstän-

digt och det finns ingen allmän nationell sales tax. Delstater som Delaware, Mon-

tana och Oregon har varken sales tax eller local tax, utan litar på att skatteintäkter 

från deras inkomstskatt är tillräckliga. Delstaten Tennessee har i medeltal landets 

högsta kombinerade sales tax/local tax (9,47%). Däremot hittar vi den högsta 

kombinerade sales tax/local tax skatteprocenten på 11,50% i lilla byn Boley, som 

ligger öst om staden Oklahoma City i delstaten Oklahoma.  

 

4. Local tax = Lokala skattedistrikt kan tillägga en lokal skatt utöver den vanliga 

sales tax procenten. Exempel: New York State har en sales tax på 4% och New 

York City har en lokal distriktskatt på 4,5%. Detta innebär att den kombinerade 

sales tax skatteprocenten på skattepliktiga varor som säljs i New York City är 

8,5%.  
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5. Out-of-state Company = Ett företag som har affärsverksamhet i en annan delstat 

än var företaget är grundat. Företag måste ofta kvalificera sig för att göra affärs-

verksamhet i en annan delstat.  

 

6. Canned Software Downloaded = En mjukvara som kunden kan ladda ned via 

internet och kan användas direkt. Kunden har inga exklusiva rättigheter till pro-

dukten och kan inte modifiera den själv.  

 

7. Foreign Qualification Certificate = Kallas också för Certificate of Authority 

som är certifikat som berättigar företag att göra affärsverksamhet i delstaten i 

fråga.  

 

8. Tangible Personal Property = Är en skatteterm som beskriver egendom som 

kan anses vara i fysiskt format, som till exempel möbler eller kontorsmaterial. 

En mjukvara anses vara i fysiskt format om den laddas ned på en CD-skiva.  

 

9. Byråkrati = ”Byråkrati är den struktur och uppsättning regler som skapats för 

att styra en vanligen större organisation.” (NE, 2017)  

 

10. Business Privilege Tax = En årlig skatt för företag som de betalar för privilegiet 

att bedriva verksamhet i en delstat.  

 

11. Franchise Tax = En annan benämning men samma typ av skatt som Business 

Privilege Tax.  

 

12. Registered Agent = Det är en juridisk eller fysisk person som måste vara stat-

ionerad i delstaten som företaget är verksamt i. En registered agent kan ta emot 

viktiga statliga brev ifall företaget står inför en juridisk tvist. 

 

13. SSN Social Security Number = Är ett amerikanskt personnummer givet till 

amerikanska medborgare, fast bosatta och personer med arbetstillstånd. 
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2 ATT GE SIG IN PÅ DEN AMERIKANSKA MARKNADEN 

Det finns många saker att tänka på då man ger in sig på en ny främmande marknad. Den 

svenska-amerikanska handelskammaren (SACC-USA, 2017) som är specialiserade på 

handelsutbyten mellan Sverige och USA anser att det är viktigt att: 

 

1. Hitta din marknad 

USA är den största konsumentmarknaden i världen med 50 olika delstater och det kan 

vara svårt att veta var man skall börja. Många företag är sugna på att ge sig in i hetluften 

i folkrika stater som New York, California eller Florida. Dessvärre kan hyror,  

levnadsvanor och beskattning vara mycket dyrare i dessa stater och beroende på företaget 

kan det vara mycket mer lönsamt att kolla på andra stater att etablera sig i.  

 

Det är viktigt att företaget identifierar vilken typ av kunder man hoppas sälja till, var de 

finns, och hur de kommer att köpa dina produkter. Var kan företaget ha sitt lager, behöver 

de specialiserad arbetskraft? Dessa frågor måste få ett svar för att företaget skall kunna 

fortsätta till nästa steg.  

 

2. Anskaffa kapital för investeringen 

Mängden kapital som behövs för att investering skall vara lönsam beror på vilken sektor 

företaget är intresserat av. Företaget måste räkna med att i genomsnitt kan företag för-

vänta sig ett intäktsflöde 6 till 12 månader efter investeringen. Under denna tid skall även 

löner, avgifter och hyror betalas.  

 

3. Vad säljer du? 

Du måste försäkra dig att det som du säljer i USA, inte är skyddad av ett patent i USA? 

Även på nationell nivå finns regler och restriktioner för försäljning av ett stort antal varor.  

 

4. Utveckla en strategisk plan för att ta dig in på marknaden. 

Att expandera till USA kräver en enorm mängd av planering. Företaget måste ha kort-, 

medel- och långtidsplanering för sin investering. Det lönar sig att ha hjälp av individer 

eller företag som känner till marknaden för att undvika fallgropar.  
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2.1 Porters femkraftsmodell 

 

Magretta (I huvudet på Michel Porter, 2012) beskriver Michael Porter som en världskänd 

forskare inom både företagsekonomi och nationalekonomi. Hans idéer om strategi och 

konkurrenskraft har tillämpats av flera företagschefer och ledare i flera årtionden. Porters 

femkraftsmodell är ett redskap för att analysera de element som påverkar konkurrenskraf-

terna inom en viss marknad (Stonehouse & Snowdon, 2007).  

 

De fem krafter som Porter nämner är hot från nya aktörer, hot från liknande varor, för-

handlingsstyrka hos kunder och leverantörer samt befintlig konkurrens av aktörer som är 

redan etablerade på marknaden. Dessa fem krafter påverkar lönsamheten inom en mark-

nad enligt Porter (Magretta, 2012). 

 

 

 

Figur 1 Porters Femkraftsmodell (Porter, 2008)  
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I figur 1 finns de fem krafterna som bör utvärderas för att förutspå lönsamheten. Om dessa 

element blir allt för höga hinder på en marknad är det inte värt att komma in och konkur-

rera där. Då konkurrensen är för stark med för många etablerade företag blir verksam-

heten inte lönsam. (Johnson, Whittington & Scholes, 2011). 

2.1.1 Konkurrens mellan befintliga företag i branschen 

Konkurrens mellan befintliga företag sker genom att företagen försöker få en bättre po-

sition på marknaden genom taktiska åtgärder. Enligt Johnson, Whittington och Scholes, 

(2011) kan dessa åtgärder vara prissänkning, förbättra kundservice, lansera nya produkter 

eller göra stora reklamkampanjer. Dessa åtgärder gör att konkurrenterna måste reagera på 

olika sätt. 

2.1.2 Hot från substitut 

I detta sammanhang kan substitut betyda en service eller en produkt. I så gott som alla 

branscher finns det substitutprodukter som har samma funktion som företagets produkt 

och således konkurrerar med den. Substitutprodukten och företagets produkt konkurrerar 

och därmed påverkas prisbilden oftast så att priset går ned. (Johnson, Whittington och 

Scholes, 2011) 

2.1.3 Förhandlingsstyrka hos kunderna 

Kundernas sätt att öka konkurrensen är att kräva bättre kvalitet, pressa ned priserna eller 

be om fler tjänster av samma leverantör som leder till att de spelar ut konkurrenterna mot 

varandra (Magretta, 2012). 

Priset kan påverkas märkbart ifall det finns få köpare och om produkterna påminner 

mycket om varandra. Detta kan leda till att köparen blir mycket priskänslig. (Magretta, 

2012) 

Exempel av Marknadsförd (2019): För en kund som vill köpa godis finns det många bu-

tiker att gå till, till exempel matbutiker, kiosker, marknader eller beställa från nätet. 
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Eftersom valmöjligheterna är många innebär det att konkurrensen är hög. Däremot ifall 

kunden vill köpa en konjaksflaska till helgen så är Alko den enda försäljningsplats för 

denna typ av vara, vilket betyder att konkurrensen är låg. 

 

2.1.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörer i sin tur kan konkurrera genom att hota höja sina priser, begränsa kvalitén 

på produkten eller helt enkelt försvåra transporten/byte för företagen. På samma sätt som 

en förhandlings stark köpare kan agera så finns det motsvarande faktorer som gör en le-

verantörsgrupp stark. (Magretta, 2012) 

 

- Leverantörernas marknad är väldigt koncentrerad 

- Branschen är inte leverantörens viktigaste kund 

- Leverantörerna behöver inte tävla med substitutprodukter inom branschen 

 

Enligt Porter (Magretta, 2012) bör företagen standardisera sina produkter för att göra le-

verantörsbyte så lätt som möjligt. En god kontakt och relation med leverantörerna mins-

kar hotet om prishöjning m.m. Därför är det viktigt att få leverantören att se företaget som 

en stabil och trygg kund. 

 

Exempel av Marknadsförd (2019): Ifall en bilverkstad endast har två leverantörer som 

kan erbjuda specialdelar till bilmotorer är leverantörernas förhandlingsstyrka hög. Ef-

tersom bilverkstaden inte har några andra alternativ att välja bland, kan leverantörerna 

begära ett högt pris för reservdelarna som är en viktig del att få bilen fixad.  

 

2.2 Hot från nya aktörer och ingångsbarriärer 

Nya företag på marknaden tillför ny kapacitet, nya idéer och det de eftersträvar är att få 

sin del av kakan. Porter skriver att hotet för inträde (”threat of entry”) beror på ingångs-

barriärer som finns på marknaden (Porter, 2008). Ingångsbarriärer kan göra det svårt att 

positionera sin nya verksamhet på en given marknad. Dessa barriärer kan exempelvis 
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bestå av starka varumärken, patent och tillgång till olika distributionskanaler som finns 

på marknaden. (Magretta, 2012) 

 

Porter (2008) tar upp flera ingångsbarriärer som t.ex.: 

 

- Stordriftsfördelar 

- Patent 

- Tillgång till distributionskanaler 

- Höga kapitalkrav 

- Regeringspolitik 

- Starka varumärken på marknaden 

 

Figur 2 Market Entry Barriers. Porter 2008 

  

Porter (2008) skriver att redan de höga kapitalkraven kan vara en väldigt stor utmaning 

att komma in på marknaden. Etablerade företag kan ha stora reserver medan små företag 

behöver hjälp av lån, vilket leder till ränteutgifter. 
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Porter (2008) nämner att regeringspolitiken kan begränsa och sakta ned etableringen på 

en ny marknad. Vanliga reglerade branscher såsom biltransporter eller alkoholhandel är 

tydliga exempel.  

 

Porter (2008) tillägger att företaget bör bedöma hur de etablerade företagen kommer att 

reagera då en ny aktör kommer in på marknaden. Vanligtvis är sannolikheten stor att de 

mest aggressiva konkurrensåtgärderna uppstår då marknaden inte växer längre. Detta in-

nebär att man har bättre odds att lyckas på växande marknader där företagets produkter 

inte har en så betydande inverkan på konkurrenternas marknadsandelar. 

 

 

 

3 METOD 

Eklund beskriver att forskningsmetodik är uppdelat i kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvalitativ metod innebär att man har ett nära och direkt förhållande till det man studerar, 

medan i kvantitativ använder sig forskaren av högt strukturerade data, exempelvis svar 

från en enkätundersökning. Jag kommer i min forskning enbart använda mig av kvalita-

tiva metoder. Ett klart kännetecken är att jag kommer utgå från Företag Incs perspektiv, 

medan i kvantitativa studier utgår man från forskarens tankar om vad som skall stå i cent-

rum. (Eklund, 2019) 

 

För att få en förståelse över de praktiska problem som kan uppstå vid en etablering av ett 

företag i USA har jag intervjuat Ann-Christine Westerlund. Målet med intervjun är att få 

en realistisk bild på alla delmoment som uppstår under etableringsprocessen samt inform-

ation om kostnader som uppstår. Med information från de officiella statliga hemsidorna 

och från skatteexpert Ann-Christine Westerlund kan jag skapa en fallstudie med både hög 

validitet och reliabilitet (tillförlitlighet).  
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3.1 Fallstudie 

 

Sharan skriver att en fallstudie är en forskningsstrategi där man fokuserar på ett fall som 

man vill få djupare information om (Sharan B Merriam, 1993). Den grundläggande mål-

sättningen är att designa en studie av hög kvalitet och att samla in, noggrant undersöka 

och presentera data på ett strukturerat sätt (Robert K. Yin, 2006). 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod eftersom jag anser att 

denna metod visar systematiskt vilka problem företaget ställs inför vid en etablering i en 

delstat och hur de skall lösas. På detta sätt får jag studera företagets beskattning- och 

rapporteringsskyldigheter på ett mer detaljerat sätt. Fallstudier anses vara mycket mer 

lämpade att fokusera på en process än en mätbar slutprodukt (Flyvberg, Bent 2003).  Me-

toden lämpar sig bäst för min undersökning eftersom den skall ge svar på hur processen 

angående registrering och rapportering av företagets skatter sker, i detta fall i delstaten 

Alabama. 

 

Det viktiga med fallstudien är att den ger läsaren en insikt i problemet och ger en helhets-

bild över undersökningen. En fallstudies struktur kan variera, men det mest essentiella är 

att rapporten håller sig till temat, sin röda tråd från början till slut. (Sharan B Merriam, 

1993) 

 

En fallstudie som metod ger mig möjligheten att fördjupa mig i Företag Incs verksamhet 

och därmed få fram och besvara arbetets syfte. I min fallstudie kommer jag systematiskt 

gå igenom frågeställningarna som nämndes i kap. 1.3 för att få den grundläggande in-

formation om beskattningsskyldigheter som gäller Företag Inc i delstaten Alabama. 

 

3.2 Fördelar och nackdelar 

Den största fördelen med fallstudieforskningen är att det tillåter mig att fokusera på ett 

praktikfall, vilket ger mig möjligheten att få en djupare kunskap kring beskattningen av 

Företag Incs produkter. Denna kvalitativa metod ger en klar bild av hela registrerings-

processen och lämnar därmed inga frågetecken efter sig. 
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En nackdel med denna forskning är att det kan vara tidskrävande att utreda en delstats 

alla beskattningsregler som kan bli föråldrade väldigt snabbt eftersom skatteregler kan 

ändras årligen. En annan nackdel är att arbetet behandlar enbart frågor kring Företag Inc 

och en endast en delstat, vilket betyder att svaren inte kan användas direkt för ett annat 

företag.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Enligt Internetstiftelsen (IIS, 2019) är det väldigt viktigt att ha en förståelse för informat-

ion som finns på internet och hur den informationen skiljer sig från traditionella böcker 

och andra medier. Den mängd litteratur och information som finns tillgänglig på nätet är 

oändligt. För att lyckas med källkritiken är det essentiellt hur man värderar källor och 

vilka man kan lita på.  

 

Data som används i arbetet är i grund och botten sekundärdata. Huvudsakligen består 

arbetet av kvalitativa metoder eftersom jag kommer sammanfatta och tolka olika lagtexter 

samt litteratur kring beskattning. Jag har samlat litteratur från biblioteket för att få en 

inblick i den forskning som varit, men kan inte undgå att den nyaste information i dagens 

läge finns ute på nätet.   

 

Information om den federala beskattningen och rapporteringen i arbetet är officiellt 

material från Internal Revenue Service (IRS, 2019). Allt forskningsmaterial kring delsta-

tens enskilda beskattningsregler är taget från skattemyndigheternas hemsida och telefon-

tjänst under skrivprocessen våren 2019. Dessa hemsidor är tillförlitliga och uppdaterade 

med den senaste informationen gällande beskattningsregler. 

 

Utöver den konkreta informationen kring beskattningsregler och lagar utreder jag även 

en del praktiska problem som kan uppstå vid företagets etablering. Jag använder mig av 

information från diskussioner förda med skatteexpert Ann-Christine Westerlund för att 

besvara frågor om bl.a. arbetskraft, arbetstillstånd och öppnandet av ett bankkonto i USA. 
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Bearbetning av data och tidigare forskning 

Efter insamling av all data gällande beskattning i den valda staten kan information syste-

matiskt bearbetas och behandlas. Forskningen av beskattning är väldigt svartvitt eftersom 

informationen baserar sig på nuvarande lagar och regler. Det är ytterst viktigt att slutpro-

dukten kan användas av uppdragsgivaren och innehåller den senaste informationen. 

 

Jag kommer i samarbete med min uppdragsgivare Ann-Christine gå igenom tidigare in-

ternt material för att ta fram det som måste uppdaterats. Denna stora skattereformen ”Tax 

Cuts and Jobs Act” som blev godkänd den 22 december 2017 innebär stora förändringar 

för både individer och företag.  

 

Min teoretiska referensram stöder min empiri om fallstudien om Företag Inc. Fallstudien 

skall fungera som en röd tråd i min analys och som ett exempelföretag för de finländska 

företaget som planerar att expandera till USA. 

 

4 FÖRETAG INC  

Företag Inc är ett dotterbolag grundat i staten Delaware år 2018. Inc ägs till 100% av 

moderbolaget Företag Ab som är beläget i Finland där de har skapat en produkt som är 

unik och ny på marknaden. Produkten är en mjukvara som skapar interaktiva spel för 

stora sport- eller musikevenemang där publiken kan interagera med mjukvaran. Beskatt-

ningsvis faller produkten under kategorin ”Canned Software Downloaded”. Eftersom 

produkten laddas ned via nätet så finns det ingen fysisk version av produkten.  

 

Staten California till exempel beskattar enbart mjukvaruprodukter som faller inom kate-

gorin: ”Canned Software Delivered on Tangible Personal Property”. Vad är då skillnaden 

mellan dessa två kategorier? Skillnaden är att ifall Företag Inc skulle mot förmodan ladda 

ned sin mjukvara på en CD-skiva och leverera den till kunden via post, så skulle företagets 

produkt falla under den beskattningsbara kategorin. Eftersom produkten i så fall levereras 

i fysiskt format till kunden så räknas det som ”Tangible Personal Property”. Slutligen är 

det alltså samma produkt som kunden får, men det är en skillnad i beskattningen på hur 
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företaget levererar produkten. I figur 4 nedan kan vi se en överblick på i vilka stater före-

tagets produkt är beskattningsbar. (Avalara 2018) 

 
 

 

Figur 3 Canned Software Downloaded Sales tax on Software 

 

 

Företag Incs mål är att etablera sig på den amerikanska marknaden och få sin produkt in 

på varje stor arena runt om i landet. Sportkulturen är väldigt stor i USA, var det spelas 

bl.a. ishockey, korgboll, fotboll och baseboll inför tiotusentals åskådare. För de större 
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arenorna och konserter är denna mjukvara väldigt eftertraktad och 1 års licenser har ett 

pris på $8 000 - $20 000 för arrangören som köper licensen beroende på hur modifierad 

produkten är. 

 

4.1 Alabama 

 

Till följande besvarar jag de grundläggande frågeställningarna om Företag Incs beskatt-

nings- och rapporteringsskyldigheter i Alabama. 

 

Är produkten beskattningsbar i staten Alabama? 

- Ja, canned software downloaded är en beskattningsbar produkt i delstaten  

Alabama. 

 

Skapar företagets försäljning nexus i staten? 

 

- Före internets tid var nexus ett konkret begrepp som betydde att företaget måste 

ha en fysisk närvaro i staten för att betraktas som skatteskyldiga. Enligt Statista 

(2017) så har 40% av internetanvändare i USA shoppat online ett fler antal 

gånger per månad.  

- Alabama Department of Revenue skriver att all försäljning som sker över inter-

net behandlas lika som den försäljning som sker via mera traditionella kanaler så 

som butiker eller försäljare. Försäljningen skapar nexus för Företag Inc och de 

har som skyldighet att registrera sig, rapportera, samla in och betala sales tax i 

Alabama. 

 

Vilka skatteregistreringar måste Företag Inc göra i Alabama? 

 

- Sales Tax  

Företag Inc har nexus i Alabama och säljer en beskattningsbar produkt till kun-

der inom delstaten. Skattemyndigheterna i Alabama kräver företaget att samla in 

och betala sales tax på sin försäljning.  
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- Lokal Skatt 

Alabama har en statlig sales tax procent på 4%. Utöver denna läggs det en lokal 

skatt enligt vilken stad/kommun försäljning sker i. Den lokala skatten är mellan 

0% - 7%. Detta innebär att den totala skattesatsen i Alabama ligger mellan  

4% - 11%. 

 

 

- Foreign qualification  

Alabama Secretary of State kräver att out-of-state företag som vill påbörja sin 

affärsverksamhet i Alabama ska ansöka om ett ”Foreign Qualification Certifi-

cate”. (Alabama, Secretary of State) 

 

- Inkomstskatt 

Företag Inc är grundat i Delaware och betalar därför enbart en s.k. Business Pri-

vilege Tax till Alabama. Skattesatsen för denna inkomstskatt baserar sig på den 

delen av företagets federala skattepliktiga inkomst som är fördelad till delstaten 

Alabama. Skattesatsen varierar från $0,25 till $1,75 för varje $1000 av nettovär-

det företaget har i Alabama, med en minimum skatt på $100. I vissa delstater be-

talas det även en s.k. Franchise tax som är en avgift för att företaget får göra af-

färer i delstaten/staden. 

 

- Registered Agent 

Eftersom Företag Inc inte har en fysisk plats eller anställda i delstaten Alabama 

så behövs en registered agent. En registered agent tar emot viktiga statliga pap-

per i staten i fråga. 

 

Vad kostar alla registeringar och avgifter? 

- Registrering för sales tax och lokal skatt är gratis. 

- Foreign Qualification - $99 

- Business Privilege Tax – minimum $100. 

- Registered Agent i Alabama - $50 - $200 

- Statliga avgifter vid registrering - $150 

- Namn reservation - $2 
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Economic nexus 

 

Det tidigare nämnda begreppet ”sales tax nexus” som betyder att företaget måste ha en 

betydelsefull närvaro i delstaten, så som en butik, ett varulager eller en anställd för att 

staten kan kräva att företaget skall samla in och betala sales tax. Den 21 juni, 2018 be-

stämde högsta domstolen i ett juridiskt sales tax fall att fysisk närvaro i delstaten inte 

längre är nödvändigt, utan att staten kan själv bestämma att de som säljer online in till 

staten kanske måste betala sales tax.  

 

Efter att delstaten South Dakota år 2016 först kom ut med benämningen economic nexus 

har ett fler antal stater godkänt lagen och tagit den själv i bruk. Economic nexus innebär 

att ifall en online försäljare inte har någon betydelsefull närvaro, men har en försäljning 

som överskrider en viss summa eller mängd transaktioner i delstaten, blir företaget 

tvungen att samla in och betala sales tax. I figur 5 nedan kan vi se hur många delstater 

som redan tagit lagen i bruk. (Taxjar) 

 

 

Figur 4 Economic Nexus Taxjar 2019 
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Withholding & Unemployment taxes 

 

Företag Inc har inga anställda i delstaten Alabama så ingen registering för withholding & 

unemployment taxes måste göras. Withholding och unemployment taxes är innehållsskatt 

och arbetslöshetskatt som måste registreras i varje delstat som företaget har anställda i. 

 

Informationen i svaren ovan är tagen från Avalara, Taxjar och Alabama Department of 

Revenues skattesidor under skrivprocessen våren 2019. 

 

4.2 Företagets etablering – vad krävs? 

Att flytta sin affärsverksamhet till USA kan vara svårt, men inte omöjligt. Det finns 

många fallgropar och hinder på vägen som kan få företag att bli tveksamma. Följande text 

kommer ge en inblick i viktiga delmoment inom etableringsprocessen och dess kostnader. 

Information i följande stycken är från min intervju med uppdragsgivare och internation-

ella skatterådgivare Ann-Christine Westerlund under våren 2019. Jag sammanfattar kost-

naderna för dessa moment i slutet av kapitlet. 

 

1. Advokat 

 

Det kan vara en lång och svårbegriplig process att få alla registreringar och doku-

mentation korrekt gjorda. Företag väljer ofta att anlita en advokat för att sköta 

dessa uppgifter. En advokat sköter uppgifter som att registrera bolaget, skriva bo-

lagets bestämmelser och gör upp de avtal som behövs. Beroende på hurdan struk-

tur och verksamhet företaget har måste det uppgöras arbetsavtal och hyresavtal 

m.m. 

 

När ett aktiebolag i Finland äger ett dotterbolag i USA behövs även avtal om lån 

och intern prissättning. Det finns särskilda regler gällande prissättning på varor 

och tjänster på transaktioner som sker mellan företag inom samma koncern.  
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Advokatens arvode kan variera men inom New York sträcker prisklassen från 

$500 - $1000 i timmen. Ifall det är ett större bolag och advokatens uppgifter 

sträcker sig över en längre period kan företaget räkna med ett fast pris på ca. $5000 

i månaden. 

 

 

2. Redovisningsbyrå 

 

Efter etableringen är företaget bokförings- och skatteskyldigt enligt lag och bör 

anlita en redovisningsbyrå för att sköta dessa uppgifter. Redovisningsbyrån sköter 

uppgifter som bokföring, löneräkning, rådgivning och deklarerar företagets skat-

ter. Prisklassen för dessa utgifter kan variera mycket beroende på hur stort företa-

get är och vilka uppgifter de behöver hjälp med. 

Priserna i listan är tagna från en New York baserad redovisningsbyrå och skall 

fungera som en riktlinje:  

- Bokföringsuppgifter $150 - $200 i timmen.  

- Enligt överenskommelse är det vanligt att avtala om ett fast månadspris,  

- $1500 - $2000. Då kan det ingå löneräkning, rådgivning och betalningstjänster 

- Bokslut $2000 - $3000 

- Federal skattedeklaration $2000 - $10 000 beroende på företagets storlek och ar-

betsmängd. 

- Delstats skattedeklaration ca. $1000 

- Sales tax deklaration, $300 - $500 per månad 

- Rådgivning $200 - $300 per timme. 

 

3. Visum 

 

Det absolut svåraste och mest kritiska med att etablera sig i USA är att få arbets-

visum. Utan visum och arbetstillstånd får en person inte vistas i landet i mer än 3 

månader och personen får inte jobba aktivt med företaget. Det innebär att perso-

nen inte heller får ta ut lön från bolaget. 
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Det första man måste göra är att träffa en bra immigrationsadvokat som hjälper 

till med arbetstillståndssökningen, men detta garanterar inte att USA låter dig 

jobba för det nystartade företaget. En immigrationsadvokat har ett arvode på 

$2000 - $5000 för en arbetstillståndsansökning. 

 

Invandringspolitiken har blivit väldigt sträng efter att president Trump kom till 

makten. Nya regler har stiftats som gör processen långsam och svår för att få ar-

betstillstånd. 

 

 

4. Bank 

 

Det är inte lika lätt att öppna ett bankkonto i USA som i Finland. Detta brukar 

kallas ett moment 22, en paradox eftersom för att starta ett företag och ta emot 

exempelvis investeringar behöver du ha ett bankkonto i USA. Men för att öppna 

ett företagsbankkonto behöver du ha ett företag. Detta löser sig oftast med att ha 

rätt papper som visar att processen är igång och alla krav är uppfyllda. 

 

Företaget måste ansöka om ett skattenummer, ett så kallat EIN-nummer före man 

kan öppna ett bankkonto. Bankerna är väldigt noga och man måste vara fysiskt på 

plats för att identifiera sig för att starta processen att öppna ett bankkonto.  

 

Också av andra skäl är det viktigt att ha ett amerikanskt bankkonto. De flesta kun-

der känner sig inte trygga att betala sina fakturor till ett utländskt bankkonto. IRS 

godkänner inte heller ett utländskt bankkonto när skatterna skall betalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28 

 

5. Arbetskraft 

 

Anställda måste ha arbetstillstånd för att vara med på lönelistan för företaget. Fö-

retaget är skyldiga att innehålla och betala arbetsgivaravgifter för de anställda i 

företaget.  

 

Det är viktigt att företaget har en person i styrelsen med amerikanskt social secu-

rity nummer. Vissa delstater kräver en styrelsemedlem med amerikanskt person-

nummer för att registrera sig för olika skatter. Med ett utländskt personnummer 

kan registreringsprocessen gå väldigt långsamt eller till och med avslås. 

 

Sammandrag 

 

Kostnadstabellen nedan ger en överblick på de arvoden och avgifter som nämndes 

i detta kapitel. Kostnaderna i tabellen skall fungera som en riktlinje och varierar 

beroende på storleken av företaget. I vissa fall vill företaget göra en del av dessa 

registreringar och rapporteringar på egen hand. I min intervju med Ann-Christine 

vill hon gärna framhäva att det är bättre att använda expertis hjälp i USA för att 

få alla papper rätt gjorda från början då ändringar är tidkrävande och ibland be-

svärliga som kan leda till att hela registreringsprocessen förlängs. 
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Tjänst anlitad Service Prisklass/kostnad 

Advokat Uppgörande av avtal, registreringar och rådgivning  $500 - $1000 / timme  

Advokat Samma service med fast pris. $5000 / månad 

Redovisningsbyrå Bokföring, löneräkning, betalningstjänster etc. $150 - $200 / timme 

Redovisningsbyrå Samma service med fast pris. $1500 - $2000 / månad 

Redovisningsbyrå Federal skattedeklaration  $2000 - $10 000 

Redovisningsbyrå Delstats skattedeklaration $1000 

Redovisningsbyrå Sales tax deklaration $300 - $500 / månad 

Redovisningsbyrå Bokslut $2000 - $3000 

Redovisningsbyrå Rådgivning $200 - $300 

Immigrationsadvokat Anskaffning av visum och arbetstillstånd $2000 - $5000 

Obligatoriska avgifter vid registrering i delstaten Alabama.     

Oftast gjord av redovisningsbyrå/advokat eller av företaget själv   

Registrering Foreign Qualification $99  

Registrering Business Privilege Tax $100  

Registrering Registered Agent $50 - $200 

Registrering Statliga avgifter vid registrering $150  

Registrering Namn reservation $29  

Figur 5 Kostnadstabell över arvoden och avgifter 

 

Från tabellen kan vi se att enbart registreringar för beskattning och tillåtelse för att få 

påbörja sin affärsverksamhet i delstaten Alabama kostar Företag Inc ca. $550. Tabellen 

visar också vad de finländska företaget kan förvänta sig för prisklass för de tjänster som 

redovisningsbyråer och advokater utför. Prislistan är uppdaterat 5.5.2019  
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5 ANALYS 

Till följande analyseras Porters ingångsbarriärer och deras påverkan på Företags Incs  

etablering på den amerikanska marknaden.  

5.1 Ingångsbarriärer för Företag Inc 

Porter (2008) nämner flera ingångsbarriärer i sin forskning och vissa av dem är mer re-

laterade till Företag Inc än andra. Hoten för inträde gällande Företag Inc är främst höga 

kapitalkrav och regeringspolitiken. Dessa ingångsbarriärer försvårar och gör etable-

ringsprocessen långsammare för företaget.  

 

Högt kapitalkrav 

 

Genom att analysera alla delmoment i etableringsprocessen från grundandet av företaget 

till att alla registreringar och pappersarbete är gjorda så har företaget betalat arvoden 

och avgifter på flera tusentals dollar. Före företagets försäljning börjar ta fart så finns 

det fasta utgifter såsom hyra, löner till anställda och försäkringar som bör betalas. Utö-

ver dessa utgifter finns även advokats och redovisningsarvoden. 

 

Det är en ny och främmande marknad för de finska företagen att ta sig in på. I Finland 

kan det vara lättare att sköta vissa av dessa uppgifter på egen hand eftersom byråkratin 

är känd för företaget och därför betydligt lättare att förstå.  

 

 

Regeringspolitik 

 

Med regeringspolitik är det främst invandringspolitiken som är en hög ingångsbarriär 

för Företag Inc. Vill Företag Ab ha en finländsk person på plats i USA för att sköta om 

Företag Incs ärenden så måste personen ansöka om arbetstillstånd och visum. Det finns 

ingen garanti på att personen i fråga får arbetstillstånd, vilket innebär att företaget inte 
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har någon på plats för att göra företagets affärsverksamhet. I denna situation måste Fö-

retag Inc sköta sin verksamhet från Finland eller anställa en amerikansk medborgare 

som de kan lita på för att sköta företagets verksamhet i USA. 

 

Denna ingångsbarriär är omöjlig att förutse och det är därför väldigt viktigt att företaget 

är medveten om och förberedd på konsekvenserna som kan uppstå ifall det inte går som 

planerat. Ansökningsprocessen för visum kan ta flera månader och upp till ett år, vilket 

kan leda till att företaget måste vänta länge innan deras försäljning kan börja. 

 

Övriga ingångsbarriärer 

 

Företag Incs övriga ingångsbarriärer är inte ett lika stort hot för företaget som de tidigare 

nämnda. Eftersom deras produkt är unik finns det få hot av substitutprodukter. Företag 

Inc har ansökt patent för sin produkt som blivit godkänd. Ett patent skyddar mjukvaru-

produkten så att ett företag inte kan skapa en likadan produkt som kan konkurrera med 

dem.  

 

Företag Inc skapar och säljer sin mjukvara direkt till kunden och är inte beroende av några 

leverantörer. Produktens minskar också kundens förhandlingsstyrka då den är unik på 

marknaden och det finns inga andra företag som gör en likadan produkt.   

 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med arbetet var få fram essentiell information som hjälper Westmusa, Incs rådgiv-

ning med Företag Incs etablering på den amerikanska marknaden. Med hjälp av Porters 

teori i korrelation med detta arbeta kan företaget vara bättre förberedd på hur processen 

fungerar.  

 

Min fallstudie om Företag Inc gav en helhetsbild av de registreringar som måste göras för 

att laglig få sälja sina produkter till kunder i delstaten Alabama. Fallstudien är i verklighet 

det andra steget som företaget tar efter att bolaget är grundat och försäljningen har 
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påbörjats. Fallstudien fick mig att förstå vilka faktorer som är viktiga och vilka kostnader 

som uppstår då företagets verksamhet sprids till andra delstater.  

 

De obligatoriska registreringarna som Företag Inc måste göra i delstaten Alabama hade 

ett totalpris på ca. $550. Företag Inc säljer sin produkt online och har som mål att växa 

och sälja sin produkt till kunder över hela USA. I USA finns totalt femtio delstater och 

ifall Företag Inc skulle vara verksam i samtliga delstater så blir de totala kostnaderna för 

registreringarna en märkbar faktor. Då är arvoden från advokater/redovisningsbyråer inte 

inräknade. Detta innebär att företaget måste planera och räkna ut ifall det är lönsamt att 

sälja till alla kunder runt om i landet från första början eller om företaget utvidgar sin 

verksamhet i en bekväm takt. 

 

Arbetet besvarar också några praktiska frågor som uppstår vid etableringen. Byråkratiska 

och politiska hinder såsom anskaffning av arbetstillstånd kan sätta tvärstopp för ett före-

tag att ens få starta sin verksamhet i USA.  

 

USA är ett land som är uppdelat i femtio delvis självstyrande stater. Det innebär att in-

gångsbarriärerna varierar beroende på var företaget vill etablera sig. I mitt arbete fokuse-

rade jag enbart på Företag Inc som utvidga sin verksamhet till delstaten Alabama och 

utredde vilka regler som gäller där. Frågeställningarna som besvarades är dock de frågor 

som i stort sätt gäller för varje delstat i USA. Frågeställningarna och svaren i fallstudien 

skall fungera som en innehållsförteckning i en instruktionsmanual för delstaten Alabama. 

Den kommer fungera som ett exempel vid vidare forskning av andra delstater. På grund 

av de olikheter som finns mellan alla delstater så måste listan redigeras och omarbetas för 

varje delstat, men grunden kommer vara den samma. Målet med vidare forskningen är att 

skapa en komplett guide över alla delstater och deras regler och lagar gällande beskattning 

och rapportering. Detta arbete är det första steget till en guide som kan användas av  

Westmusa, Inc för att snabbare, enklare och bättre ta hand om sina kunder. 
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7 BILAGOR 

 

Figur 6 Zero Sales tax report för delstaten Alabama 



 

 

 

Figur 7 Företag Inc Balansräkning (siffrorna är omkalkylerade med ett koefficientnummer) 



 

 

 

Figur 8 Företag Incs Resultaträkning (siffrorna är omkalkylerade med ett koefficientnummer) 


