
      

 

 
 
KUNDINFORMATION – JULI 2022 
 
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) 8 augusti 17 augusti 
Juli 17 augusti  12 september 
Augusti 13 september 12 oktober 
 
Sen inlämning innebär merarbete för alla parter. 
 
Semesterstängt  
Officiellt kommer vi stänga vecka 28, 29, 30 och 31. Under perioden 11 juli och 5 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  Du kan också löpande ta del av 
nyheter på vår hemsida www.ekonomiansvarig.se  
 
 
Favorit i repris - Fuskfakturor  
Semestertider är lika med högsäsong för lurendrejare. Var naturligt misstänksam mot allt 
avvikande. Vanliga varianter är ”erbjudande” snarlika en faktura, 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. 
 
 
Gräns för momsregistrering  
Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. 
Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen. 
Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller 
periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna. 
 
Läs mer hos Skatteverket. ”Aktuellt inom moms” eller hör av dig till oss vid frågor. 
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Sänkt arbetsgivaravgift för yngre 
Arbetsgivaravgiften kommer att sänkas ytterligare under juni–augusti 2022. Sänkningen 
innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% på ersättningar upp till 25 000 kr/månad istället 
för 19,73%. Denna rabatt omfattar personer som är födda 1999–2003 – alltså alla som fyller 19–
23 år under 2022. Detta gäller ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2022. 

Detta innebär alltså att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år under 
sommaren, då vi sedan tidigare har rabatt för unga mellan 15–18 år. 
 
 
Ny utredning av de s.k. 3:12 reglerna 
Regeringen har beslutat att återigen utreda 3:12-reglerna (reglerna om utdelning/kapitalvinst 
på andelar i fåmansföretag). 

Direktiven för denna utredning är följande: 

• Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas. 

• Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska 
tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar. 

• Lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som man finner lämpliga. 

• Vid utformningen av förslagen till förenklingar ska man hitta en balans mellan 
behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen 
och högre tillväxt och 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling. 

• Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft 1 januari 
2014. 

Utredningen ska redovisas senast 30 november 2023. 
 
 
Kommande budget 
Både 3.12-reglerna och alla övriga skattefrågor kommer givetvis påverkas av höstens val. Man 
kan befara ett stökigt parlamentariskt läge och svårigheter att få fram en genomarbetad och 
heltäckande budget.  
 
 
 

Många sommarhälsningar från Ekonomiansvarig AB! 
 
 
 

 


