
 
 
 

 
KUNDINFORMATION DECEMBER 2019 
 
Istället för julkort och julklappar till kunder och leverantörer skänker vi även detta år en 
gåva till organisationen Global Relations (www.globalrelations.se – Bankgiro 5432-2151). 
Global Relations driver bland annat skolprojekt i Kenya.  
 
Julstängt 
Vi kommer att ha julstängt den 23/12 – 3/1. Vid vissa tillfällen finns säkert någon på 
plats ändå! 
 
Aktuella datum  
För att vi ska hinna gå igenom och behandla materialet måste nedanstående datum 
hållas: (Om inte annan överenskommelse gjorts med oss.) 
 

Bokföringsmaterial 
för: 

Material till oss 
senast: 

Redovisningen klar 
senast: 

Skattedeklaration ska 
vara inlämnad: 

November Nu! 14 januari 17 januari 

December 21 januari 7 februari 12 februari 

Januari 21 februari 4 mars 12 mars 

 
För kvartalskunder gäller 21 januari och för årskunder senast 21 februari.  
 
Om vi inte får in komplett material i rätt tid innebär detta merarbete och risk för 
förseningar. Observera att detta kan medföra en extra kostnad.  
 
Faktureringen den 31 december kommer inte kunna slutföras förrän kring den 8 
januari. Vi accepterar givetvis 30 dagar betalningstid från dag för utskick. 
 
Ägare till aktiebolag - viktig skatteplanering 
Precis som tidigare år finns det som ägare till aktiebolag en bra möjlighet att växla lön 
till aktieutdelning. I de fall man har haft några anställda i verksamheten är det viktigt 
att löneuttagen för ägaren/ägarna planeras noga under 2019. 
 
Den egna lönen måste uppgå till viss andel av total lönesumma i bolaget. För en 
korrekt beräkning är det viktigt att du kontaktar oss i god tid innan arbetsgivar-
deklarationen för december ska vara inlämnad (den 17 januari). Skillnaden i skatt 
mellan aktieutdelning och lön (över brytpunkten) är så mycket som upp till ca 30 %. 
 
ROT- och RUT-avdrag – betalning i år 
Om du arbetar med ROT/RUT-uppdrag, eller själv anlitat hantverkare, glöm inte att 
betalning måste ske i år för att avdraget ska hamna på 2019. Avdrag söks sedan senast 
31 januari 2020 hos Skatteverket.  
 
Man kan å andra sidan flytta sitt ROT-avdrag till 2020 oavsett när arbetet är utfört 
genom att avvakta med betalning till 2020. 
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Att tänka på inför årsskiftet 
Förutom ovanstående viktiga planering för delägare i aktiebolag så kan följande vara 
bra att tänka på: 
 
Kvittning av vinster och förluster avseende aktier och fonder. Det är alltid förmånligt 
att i möjligaste mån låta framskattade vinster och förluster vara lika stora. Främst 
gäller detta förluster, för vilka man förlorar 1/3 av avdraget om det inte finns någon 
vinst att kvitta mot.  
 
Fyllnadsbetalning av restskatt bör göras senast 12 februari 2020 för att undvika ränta 
(gäller belopp över 30 000 kr). Är du osäker på belopp att fyllnadsbetala – hör av dig 
till oss. Dock är räntan på restskatten mycket låg, varför inbetalningen för närvarande 
har mindre betydelse. 
 
För enskilda näringsidkare är det alltid bra om man håller uppe kapitalunderlaget vid 
årsskiftet – undvik alltså om möjligt privatuttag inför årsskiftet.  
 
 
Andra skattenyheter mm inför 2020 
Gränsen för extra statlig skatt (brytpunkten) på 20 % justeras till 523 200 kr, 
motsvarande 43 600 kr per månad. Gränsen för maximal sjukpenning är ca 378 400 kr.  
 
För dig som kör firmabil med begränsad möjlighet till privat utnyttjande – glöm inte 
att prata med din konsult om reglerna kring nedsatt förmånsvärde! 
 
Sänkt aktiekapital 
För bolag bildade från och med 1 januari sänks det lägsta accepterade aktiekapitalet 
till 25 000 kr (från 50 000).  
 
Tanken bakom sänkningen är att minska tröskeln för att driva sin verksamhet i 
aktiebolag. En nackdel är att reglerna kring personligt ansvar i aktiebolag med 
ekonomiska problem riskerar att orsaka krångel för bolag med för lågt kapital. 
 
Det är också av flera skäl svårt att sänka kapitalet i befintliga bolag. Vill du diskutera 
för- och nackdelar med aktiebolag och nivå på aktiekapital – kontakta oss! 
 
Julklappar, julgåvor och representation 
På vår hemsida finns en sammanställning avseende regelverk kring julklappar, gåvor 
och representation. Är du tveksam kring regelverket – hör av dig till din 
redovisningskonsult!  
 
Missa inte heller att läsa nyhetsbrevet vi skickar ut i samarbete med Srf konsulterna. 
 
Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   
 
Sara och Martin med personal 
 
martin@ekonomiansvarig.se         www.ekonomiansvarig.se   
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