
      

 

 
 
KUNDINFORMATION – JUNI 2018 
 
Här kommer sommarens informationsbrev från Ekonomiansvarig AB 
 
Aktuella datum för månadskunder/kvartalskunder 
För att vi ska hinna gå igenom och behandla månadsmaterialet måste nedanstående datum 
hålls (om inte annan överenskommelse gjorts med oss): 
 
Bokföringsmaterial för: Material till oss senast: Skattedeklaration ska vara 

inlämnad: 

Juni (april-juni) 6 augusti 17 augusti 
Juli 20 augusti  12 september 
Augusti 17 september 12 oktober 
 
 
Semesterstängt  
Under sommaren kommer vi stänga del av vecka 28 samt 29, 30 och 31. Under perioden 10 juli 
och 3 augusti ”garanterar” vi alltså inte öppettiderna. Vid akuta frågor, sms:a Martin på  
070-643 96 15 eller skicka ett mail till martin@ekonomiansvarig.se.  
 
 
Personalliggare i fler branscher 
Från och med 1 juli införs krav på personalliggare i fler branscher, bland annat bilverkstäder, 
och kropps- och skönhetsvård. Kraven på företagen innefattar att samtliga verksamma som 
finns i lokalen ska förtecknas i en personalliggare. Man kan till exempel använda ett häfte 
som Skatteverket tillhandahåller. Skatteverket kommer göra kontroller och om inte 
regelverket följs kan företaget drabbas av avgifter på stora belopp (avsaknad av liggare 
innebär 12 500 kr i avgift). Mer information finns på Skatteverket.se eller via din 
branschorganisation Du kan också kontakta din redovisningskonsult för att få mer 
information den vägen. 
 
 
Ändrade regler för privat sjukvård/sjukvårdsförsäkring 
Från 1 juli upphör också rätten till avdrag för privat sjukvård. Det innebär till exempel att 
man inte längre kan använda bruttolöneavdrag för ögonoperationer mm. Vidare påverkas 
privata sjukvårdsförsäkringar på så sätt att den anställde ska betala skatt på en del av värdet 
på försäkringen (ofta runt 75 % av premien). För arbetsgivaren gäller avdragsrätt men 
arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. Försäkringsbolagen skickar själva ut information om hur 
försäkringarna i deras bolag ska hanteras. 
 
 
E-postade fakturor från Ekonomiansvarig  
Vi e-postar numera våra fakturor. Saknar du din faktura så hör av dig så kollar vi att vi har 
korrekt adress etc. Vidare kommer vi framöver ta ut en lagstadgad förseningsavgift i de fall vi 
måste påminna en andra gång om betalning. Avgiften är 450 kr och motsvarar det arbete som 
vi alla vet uppstår vid försenade betalningar.  
 



      

 

 
 
GDPR 
Ingen har väl missat att lagstiftningen avseende dataskydd uppdaterades den 25 maj.  För vår 
del innebär det att vi ser över vår dataskyddspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar 
personuppgifter så tveka inte att kontakta Martin. Vi kommer framöver publicera policyn på 
vår hemsida. 
 
För er egen del så uppmanar vi er till att fundera igenom era egna dataskyddsfrågor. Man ska 
inte överdriva skillnaden mot tidigare, men det gäller till exempel att ha koll på vilka 
personuppgifter man lagrar mm. 
 
 
Fuskfakturor  
Semestertider är lika med högsäsong för lurendrejare. Var naturligt misstänksam mot allt 
avvikande. Vanliga varianter är korrektur för kontroll, påstridiga telefonförsäljare som bandar 
delar av samtalet eller rena påhittade fakturor som kan slinka igenom under sommaren. 
 
Ett nytt sätt som dykt upp nu är mail från en bekant avsändaradress. Denna säger sig vara i 
behov av pengar, svarar du på mailet kommer du i verkligenheten till en annan person som 
försöker få dig att göra en utbetalning. 
 
Du kan läsa mer om bluffakturor och tips för hur man bestrider etc på Svensk Handels 
hemsida, www.svenskhandel.se . Se vidare under rubriken Öppna meny/ Varningslistan. 
 
 
Kommande skatteförändringar 
Som vanligt är det skatteförändringar i pipeline. Bland annat kommer bolagsskatten sänkas 
till 21,4 % från 1 januari 2019. Vidare införs ett entreprenörsansvar för löner i byggbranschen 
från samma tidpunkt, vi återkommer med mer information om detta. 
 
Med tanke på kommande val och det osäkra parlamentariska läget så återkommer vi löpande 
med de förändringar som faktiskt beslutas. 
 
 
 

Många sommarhälsningar från Ekonomiansvarig AB! 
 
 
 

 

http://www.svenskhandel.se/

