
 
 
 

KUNDINFORMATION DECEMBER 2020 
 
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/minskad bemanning mellan den 23/12 – 8/1. Med 
anledning av den rådande situationen så kommer vi delvis att arbeta hemifrån. För att 
vara säker på att träffa din konsult så hör av dig innan via mail eller telefon. 
 
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! 11 januari 18 januari 

December 21 januari 5 februari 12 februari 

Januari 22 februari 4 mars 12 mars 

 
För kvartalskunder gäller 21 januari och för årskunder senast 22 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.  
 
Aktuell corona-information 
Som alla säkert lagt märke till så släpps det nyheter om föreslagna och beslutade stöd 
kring corona löpande. Detta gör att det är svårt att som företagare överblicka vad som 
är aktuellt för stunden. 
 
På www.verksamt.se finns en bra sammanställning över aktuell information.  
 
De vanligaste stödåtgärderna för stunden är: 
 

 Korttidsarbete (permittering), förlängt till 30 juni 2021 

 Omställningsstöd, ger ersättning för fasta kostnader vid minskad omsättning 

 Omsättningsstöd, i princips samma sak som omställningsstöd men för enskilda 
firmor och handelsbolagsdelägare.  

 Fortsatt möjlighet till skattekredit hos Skatteverket. 
 
Nya rutiner för fakturering – Fortnox Finans 
Vi kommer att börja använda Fortnox Finans för distribution och påminnelse-
hantering av våra egna fakturor. Detta innebär förutom nytt bankgironummer också 
nya rutiner för påminnelser mm. 
 
Vi rekommenderar alla kunder med fakturering att nyttja denna rutin för sin egen del, 
prata med oss så hjälper vi er igång. 

http://www.globalrelations.se/
http://www.verksamt.se/


 
 
 

 
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 anställda i verksamheten är det viktigt att 
löneuttagen för ägaren/ägarna planeras noga under 2020. 
 
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 18 januari). Skillnaden i skatt 
mellan aktieutdelning och lön (över brytpunkten) är så mycket som upp till ca 30 %. 
 
Observera att mottaget coronastöd kan påverka möjligheten till utdelning och uttag av 
bonuslöner. Prata gärna med oss först! 
 
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 2020. Avdrag söks sedan senast 
31 januari 2021 hos Skatteverket.  
 
Man kan å andra sidan flytta sitt ROT-avdrag till 2021 oavsett när arbetet är utfört 
genom att avvakta med betalning till 2021. 
 
Vid årsskiftet utvidgas även listan på vad som ger RUT-avdrag med en rad ytterligare 
områden, bland annat enklare tillsyn av bostad och tvätt och vård av kläder. 
 
Maxbelopp är 75 000 kr för ROT och RUT ihop, varav högst 50 000 kr får vara ROT. 
 
Vid årsskiftet stoppar man även in ”grön energi” i ett liknande system. 
 
Vill ni läsa mer om detta område så görs det enklast på www.skatteverket.se  .  
 
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 2021 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 2021 
Gränsen för extra statlig skatt (brytpunkten) på 20 % justeras till 536 400 kr, 
motsvarande 44 700 kr per månad. Gränsen för maximal sjukpenning är ca 381 000 kr.  
 
För dig som kör firmabil med begränsad möjlighet till privat utnyttjande – glöm inte 
att prata med din konsult om reglerna kring nedsatt förmånsvärde! 
 
Avseende laddbox till elfordon har Skatteverket nu bestämt sig för att dessa blir 
förmånsskattepliktiga om arbetsgivare bekostar en sådan installation i hemmet. 
 
Från och med 2021 försvinner också kostnaden för att ha uppskov för en reavinst på 
en såld bostad. Detta gör att det kan finnas skäl att ompröva äldre deklarerade vinster. 
Har du sålt en bostad 2014 så brådskar det lite, du måste begära omprövning senast 31 
dec i år. Du ansöker om omprövning och kan läsa mer information på 
www.skatteverket.se , sök på ”ansök om bostadsuppskov i efterhand”. 
 
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 möjligheten till en extra 1 000-lapp i gåva till anställd personal (inklusive 
ägare till aktiebolag) under 2020. Har ni inte nyttjat möjligheten innan så går den att 
kombinera med julklappsbeloppet på max 450 kr (båda summorna inkl. moms) 
 
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp 
Vid årsskiftet införs nya regler för personer som tillfälligt arbetar i Sverige. Reglerna 
berör bland annat personaluthyrning. Om du anlitar utländsk arbetskraft är det 
viktigt att du kontrollerar att företaget/personen du får faktura ifrån har F-skattsedel. 
Om så inte är fallet ska du hålla inne en del av lönen. Skatteverkets information kring 
detta är än så länge lite bristfällig, men håll ögonen öppna om du berörs! 
 
 
Missa inte heller att läsa nyhetsbrevet vi skickar ut i samarbete med Srf konsulterna. Får du 
inte nyhetsbrevet så kontakta oss så lägger vi till er på sänd-listan. 
 
Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   
 
Sara och Martin med personal 
 
martin@ekonomiansvarig.se         www.ekonomiansvarig.se   

http://www.skatteverket.se/
mailto:martin@ekonomiansvarig.se
http://www.ekonomiansvarig.se/

