
      

 

 
 
KUNDINFORMATION – JULI 2021 
 
Här kommer sommarens informationsbrev från Ekonomiansvarig AB. 
 
Aktuella datum för månadskunder/kvartalskunder 
För att vi ska hinna gå igenom och behandla ert material måste nedanstående datum hållas 
(om inte annan överenskommelse gjorts med oss): 
 
Bokföringsmaterial för: Material till oss senast: Skattedeklaration ska vara 

inlämnad: 

Juni (april-juni) 9 augusti 19 augusti 
Juli 20 augusti  13 september 
Augusti 14 september 12 oktober 
 
Sen inlämning innebär merarbete för alla parter. 
 
Semesterstängt  
Officiellt  kommer vi stänga vecka 28, 29, 30 och 31. Under perioden 12 juli och 6 augusti 
”garanterar” vi alltså inte öppettiderna. Många av dagarna finns dock 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. 
 
 
Nyhetsbrev löpande under året 
Genom ett samarbete med vår branschorganisation Srf konsulterna kan du löpande ta del av 
aktuell information kring skatter och företagande. Får du inte dessa nyhetsbrev idag (kommer 
månadsvis), så maila oss på info@ekonomiansvarig.se  
 
 
Stödåtgärder avseende corona-påverkan 
På www.verksamt.se finns en bra sammanfattning kring aktuella stödåtgärder avseende 
effekterna av corona-viruset. 
 
Tveka inte heller att kontakta din redovisningskonsult för att diskutera dessa frågor. 
 
 
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. 
 
Du kan läsa mer om bluffakturor och tips för hur man bestrider etc på Svensk Handels 
hemsida, www.svenskhandel.se . Se vidare under rubriken ”Säkerhetscenter”. 
 
Använder du Fortnox för att hantera dina leverantörsfakturor finns en automatisk kontroll i 
leverantörsregistret mot varningslistan. 
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Spärrtjänster 
Utöver problemen med fuskfakturor och ”fulsälj” så råkar privatpersoner och företag ibland 
ut för olika former av id-kapning. Att skydda sig till 100 % är svårt men här är lite tips på 
åtgärder: 
 

 Spärra för adressändring via blankett hos Skatteverket (www.skatteverket.se ). Finns 
också information om s.k. adresslås, om digital brevlåda samt krav på bank-id för 
registrering av ombud. 

 

 Registrera e-postadress hos Bolagsverket (www.bolagsverket.se). Innebär att 
Bolagsverket mailar ut information vid inkomna ändringar till dem. 

 

 Kolla också Polisens tips kring id-kapning (www.polisen.se), här manar man bland 
annat  till försiktighet kring att lämna ut uppgifter via mail mm 

 
Det finns också ett flertal kommersiella tjänster att ansluta sig till. Huruvida dessa är värda 
avgiften (ofta någon 100-lapp i månaden) beror på dina egna förutsättningar. Viktigt att välja 
en seriös aktör, till exempel UC (www.minuc.se ). 
 
 
Kundförluster och moms 
För att få tillbaka moms på kundförluster krävs att säljaren kan visa att kunden inte kan 
betala. Kraven är normalt mycket högt ställda. För att få avdrag krävs att företaget gått i 
konkurs, ackord eller resultatlös utmätning. Nu kommer det bli lättare att få avdrag.  
 
Om fordringarna är under 1 000 kr och minst åtta månader gamla räcker det med en 
betalningspåminnelse och ett inkassokrav för att få tillbaka momsen. Vid en överens-
kommelse med kunden om nedsatt belopp att betala så räcker oftast en kreditfaktura. 
 
Observera; För fakturor utställda under 2021 räcker det med att det gått minst tre månader 
sedan fordran förföll och skriftlig påminnelse skickats ut. Detta oavsett belopp. 
 
 
Skattefrihet för gåvor 
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett 
värde för 2 000 kronor per anställd vilka arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten 
ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form 
av julgåvor. De nya reglerna gäller under 2021. Allt utom rena pengar fungerar utmärkt. 
 
 
Kommande skatteförändringar 
I september kommer budgeten för 2022. Även i år kan man hoppas på långsiktiga åtgärder 
som kan gynna företagande. 
 
 

Många sommarhälsningar från Ekonomiansvarig AB! 
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