
      

 

 
 
KUNDINFORMATION – JULI 2019 
 
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 
hållas (om inte annan överenskommelse gjorts med oss): 
 
Bokföringsmaterial för: Material till oss senast: Skattedeklaration ska vara 

inlämnad: 

Juni (april-juni) 6 augusti 19 augusti 
Juli 20 augusti  12 september 
Augusti 17 september 14 oktober 
 
 
Semesterstängt  
Under sommaren kommer vi stänga del av vecka 28 samt 29, 30 och 31. Under perioden 8 juli 
och 2 augusti ”garanterar” vi alltså inte öppettiderna. Många av dagarna finns någon på plats 
även om dörren kanske är låst.  
 
Vid akuta frågor, sms:a Martin på 070-643 96 15 eller skicka ett mail till 
martin@ekonomiansvarig.se alternativt sök din redovisningskonsult på mail eller 
direktnummer. 
 
 
Personalförändringar 
Under våren har vi tackat av tre trotjänare som tillsammans arbetat nästan 50 år hos 
Ekonomiansvarig AB. Elisabeth Öjersson har gått i pension och Tina Folkesson samt Kristina 
Andersson har lämnat oss för nya utmaningar. Vi önskar dem ett stort lycka till! 
 
Vi har istället anställt Pierre Hoppe och Maria Jernberg Westborg som redovisningskonsulter. 
Pierre och Maria har erfarenhet från redovisningsbyrå respektive ekonomiavdelning. Tina F 
hanterade många årskunder, merparten av dessa kommer Martin hantera framöver.  
 
 
Nyhetsbrev löpande under året 
Genom ett samarbete med vår branschorganisation Srf konsulterna kan du löpande ta del av 
aktuell information. Får du inte dessa nyhetsbrev idag (kommer månadsvis), så maila oss på 
info@ekonomiansvarig.se  
 
 
Sänkta arbetsgivaravgifter 
Från och med 1 juli sänks arbetsgivaravgifterna för de som fyllt 65 med 6,15 % till 10,21 %, 
 
Vidare förlängs tiden då en arbetsgivare har sänkt avgift för den förste anställde från ett till 
två år. Man betalar då bara 10,21%  under vissa villkor. 
 
Avslutningsvis införs det en rabatt från 1 augusti på avgiften för unga mellan 15 – 18 år på 
löner upp till 25 000 kr. Avgiften är även här 10,21%. 
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Uttalande avseende förmånsvärde på sjukvårdsförsäkringar 
Skatteverket föreslår att det normala förmånsvärdet för fri sjukvårdsförsäkring ska beräknas 
till 60 % av premien. Många försäkringsbolag har föreslagit en högre procentsats i sina 
anvisningar och Skatteverkets anvisning innebär alltså en förbättring. 
 
 
Höjt RUT belopp  
Från 1 juli höjs maximalt RUT avdrag till 50 000 kr per person (har varit sänkt till 25 000 kr 
under en period). Maximalt belopp per person för ROT + RUT är fortfarande 50 000 kr. 
 
 
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 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 ”Säkerhet”. 
 
 
Kommande skatteförändringar 
Sänkningen av bolagsskatten kommer framöver få genomslag för alla räkenskapsår som 
inleds efter den 1 januari 2019. Ny bolagsskatt blir 21,4 %.  
 
I september kommer budgeten för 2020. Det kommer att bli spännande att se vilka nyheter 
som kommer då!  
 
 

Många sommarhälsningar från Ekonomiansvarig AB! 
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