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Immaterialrä0	  
•  Skydda	  den	  som	  skapat	  något	  ny0	  
•  Ny	  idé	  
•  Skydda	  e0	  varumärke	  eller	  e0	  företags	  namn.	  
•  Skydda	  design	  eller	  teknisk	  lösning.	  
•  Hindrar	  a0	  andra	  kan	  kopier	  
•  Fyra	  områden:	  Varumärke,	  Design	  och	  mönster,	  Patent,	  

Upphovsrä0.	  
•  Vad	  vill	  du	  skydda?	  
•  Hur	  vikKgt	  är	  det	  a0	  skydda?	  
•  Vilka	  marknader	  behöver	  skydd?	  
•  Vilken	  Kdsperiod?	  
•  På	  www.ungforetagsamet.se	  kan	  du	  läsa	  om	  informaKon	  och	  

kostnader	  för	  a0	  söka	  varumärkesskydd,	  designskydd	  och	  patent	  
samt	  hur	  lång	  Kd	  det	  tar.	  



Varumärke	  
•  Varumärke	  är	  e0	  kännetecken	  för	  dina	  varor	  och	  tjänster	  
•  Den	  ska	  kunna	  återges	  grafiskt:	  namn,	  logotyp,	  figurmärke	  
•  (R)	  –	  egentligen	  med	  ring	  runt,	  betyder	  a0	  varumärket	  är	  

registrerat.	  
•  ”Trade	  Mark”	  används	  innan	  registrering	  har	  gå0	  igenom.	  
•  Kolla	  svensk	  Varumärkesdatabas	  på	  www.prv.se	  
•  Gå	  in	  på	  PRV	  och	  ansök	  om	  varumärkesskydd.	  Gäller	  i	  10	  år.	  

Ingen	  annan	  har	  rä0	  a0	  använda	  varumärket.	  
•  Det	  kan	  vara	  bra	  a0	  ansöka	  om	  varumärkesskydd	  för	  e0	  

UF-‐företag.	  Det	  är	  en	  ganska	  låg	  kostnad	  om	  det	  görs	  via	  
internet.	  	  



Design	  och	  mönster	  

•  Designskydd	  ger	  dig	  ensamrä0	  på	  
formgivningen	  

•  U[ormning,	  mönster…	  
•  Längden	  på	  livscykeln	  avgör	  behov	  
•  Nyskapande	  och	  unik,	  kolla	  svensk	  
Designdatabas	  på	  www.prv.se	  

•  Utseendet	  får	  inte	  ändras	  e]er	  ansökan	  
•  Ansök	  via	  PRV.	  Ensamrä0	  i	  25	  år.	  



Patent	  
•  Ensamrä0en	  Kll	  a0	  utny0ja	  din	  uppfinning	  
•  Kan	  sträcka	  sig	  upp	  Kll	  20	  år.	  
•  Ingen	  annan	  får	  Kllverka,	  sälja	  eller	  importera	  
utan	  medgivande.	  

•  Patent	  kan	  säljas	  eller	  licenseras,	  mot	  betalning	  
låta	  någon	  annan	  använda	  uppfinningen.	  

•  Kolla	  svensk	  Patentdatabas	  på	  www.prv.se	  för	  a0	  
undersöka	  om	  din	  uppfinning	  redan	  är	  känd.	  

•  Det	  tar	  Kd	  och	  kostar	  pengar.	  Mycket	  komplext.	  
•  InnovaKonsrådgivare	  finns	  på	  UF-‐kontoret.	  



Upphovsrä0	  

•  Upphovsrä0en	  ger	  skydd	  för	  musik,	  li0eratur,	  tal,	  
skri],	  databaser,	  dataprogram,	  sceniska	  verk,	  
bildkonstverk,	  fotografier,	  bilder	  och	  alla	  andra	  y0ryck	  
för	  konstnärligt	  skapande.	  

•  Det	  är	  den	  personliga	  u[ormningen	  som	  är	  skyddade,	  
inte	  idéer	  eller	  fakta.	  

•  Behöver	  man	  inte	  ansöka	  om,	  det	  får	  man	  automaKskt	  
och	  sträcker	  sig	  70	  år	  e]er	  upphovsmannens	  bortgång.	  

•  Du	  kan	  licensiera	  användandet	  av	  dina	  verk	  Kll	  Kll	  
exempel	  e0	  musikförlag.	  

•  Upphovsrä0en	  gäller	  även	  Webben	  
	  



UF-‐företaget	  och	  ska0er	  
•  Privatpersoner	  betalar	  ska0	  på	  inkomster	  från	  arbete,	  

försäljning	  av	  akKer,	  moms	  
•  Företag	  betalar	  ska0	  på	  vinst,	  moms	  och	  

arbetsgivaravgi]er	  
•  RikKgt	  företag	  har	  F-‐ska0:	  registrerad	  hos	  Ska0everket,	  har	  

e0	  organisaKonsnummer,	  lämnar	  in	  deklaraKoner	  och	  
betalar	  ska0er	  i	  Kd.	  

•  Särskilda	  ska0eregler	  för	  UF-‐företag.	  Inget	  
organisaKonsnummer,	  bedriver	  inte	  näringsverksamhet,	  
drar	  inte	  av	  momsen,	  bokför	  inte	  momsen.	  

•  Vid	  stor	  omsä0ning	  och	  vinster,	  kan	  det	  vara	  aktuellt	  a0	  	  
redovisa	  och	  betala	  moms	  och	  ska0.	  

•  Kolla	  med	  UF,	  Ska0everket	  och	  er	  lärare.	  



Ska0eområden	  a0	  ta	  hänsyn	  Kll	  
•  InkomstdeklaraKon	  om	  det	  blir	  aktuellt	  a0	  ta	  upp	  din	  
del	  av	  vinsten.	  Tas	  upp	  med	  inkomster	  från	  exempelvis	  
sommarjobb.	  Skrivs	  under	  rubriken	  inkomst	  av	  tjänst	  
(även	  om	  ni	  säljer	  en	  vara).	  

•  Ska0	  på	  vinsten	  ska	  fyllas	  i	  på	  särskild	  blanke0	  T2	  och	  
lämnas	  med	  deklaraKonen	  	  

•  Särskilda	  ska0eregler	  för	  de	  som	  säljer	  tjänster.	  Det	  
beror	  på	  storleken	  på	  summan.	  

•  Momsredovisning,	  vid	  stor	  omsä0ning,	  från	  30.000kr	  
•  Anteckningsskyldighet	  och	  bokföring,	  spara	  och	  sortera	  
alla	  underlag	  i	  6	  år!!	  

•  Ska0en	  deklareras	  våren	  e]er	  verksamhetsåret.	  



Ska0everkets	  hemsida	  om	  UF!	  

•  h0p://www.ska0everket.se/
foretagorganisaKoner/
startadrivaavslutaforetag/ungaforetagare/
ungforetagsamhet.
4.5c13cb6b1198121ee8580002425.html	  

•  Kolla	  checklistan	  s.	  103	  



Import	  och	  tull	  

•  Ni	  kan	  inte	  beställa	  varor	  från	  andra	  länder	  i	  UF-‐
företagets	  namn,	  en	  av	  er	  måste	  stå	  som	  
beställare.	  

•  Import	  när	  du	  köper	  varor	  från	  länder	  utanför	  EU:	  
De	  betalar	  tullavgi]	  och	  moms	  i	  Kllägg	  Kll	  
inköpspriset.	  

•  Införsel	  när	  du	  köper	  varor	  inom	  EU:	  Du	  betalar	  
inga	  tullavgi]er	  och	  momsen	  är	  inkluderad	  i	  
inköpspriset	  i	  avsändarlandet.	  

•  Kolla	  checklistan	  på	  s.	  108.	  



Övriga	  regler	  UF	  
•  UF	  för	  ungdomar	  16-‐20	  år	  som	  går	  i	  gymnasiet.	  
•  UF-‐företag	  ska	  registreras	  på	  UF:s	  hemsida	  och	  
erlägga	  registreringsavgi].	  

•  Varje	  medlem	  i	  UF-‐företaget	  ska	  köpa	  en	  
riskkapitalsedel	  på	  minst	  10	  kr	  i	  si0	  eget	  UF-‐
företag.	  

•  Intyg	  ska	  u[ärdas	  Kll	  samtliga	  medlemmar	  i	  UF-‐
företaget.	  

•  Affärsidén	  i	  UF-‐företaget	  får	  ej	  vara	  skadlig	  för	  
UF,	  Hermods	  eller	  strida	  mot	  svensk	  lagsK]ning.	  



Lagar	  för	  olika	  ansvarsområden	  
•  VD:	  PrisinformaKonslagen,	  avtalslagen	  
•  Personal:	  ArbetsKdslagen,	  Diskrimineringslagen	  
•  Ekonomi:	  Bokföringslagen,	  Momslagen,	  Socialavgi]slagen.	  
•  ProdukKon:	  Avtalslagen,	  MiljölagsK]ningen	  
•  Marknadsföring:	  Marknadsföringslagen	  
•  Försäljning:	  Avtalslagen,	  Hemförsäljningslagen.	  
•  KommunikaKon	  och	  administraKon:	  Årsredovisningslagen.	  
•  Se	  hela	  förteckningen	  på	  sidan	  112.	  
•  PUL:	  Personuppgi]er	  får	  bara	  lagras	  om	  personen	  har	  

lämnat	  si0	  medgivande	  Kll	  a0	  finnas	  med	  i	  registret.	  


