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Äntligen dags att deklarera!

NYHETER

Då var det äntligen dags igen. Tiden går fort när man har roligt och nu går jag
in i den period på året då jag har som allra roligast. Det är dags att deklarera
och jag får fördjupa mig i inkomstdeklarationer med näringsbilagor.
Du som är företagare kan glädjas åt att din

Här följer några tidpunkter att notera

redovisning av verksamhetens resultat ger

och hålla fast vid:

dig en kvittens på marknadens svar på det

 6 mars–15 april: Skatteverket (SKV)

arbete du utför. Inkomstdeklarationen är
en av de viktigaste blanketter du lämnar
in under året och du får klarhet i hur
mycket skatt du ska betala eller om
du kanske får tillbaka en
slant.
Jag har vässat min
skattepenna och
tillsammans med
Tobias hjälper
jag dig komma till

skickar ut deklarationsblanketter.
 21 mars: SKV öppnar sin e-tjänst för
inkomstdeklaration 1 (privatpersoner och
enskilda näringsidkare).
 15 april: Samtliga deklarationsblanketter och övrigt deklarationsmaterial ska vara inlämnat
till byrån.
 2 Maj: Inkomstdeklarationer
ska vara inlämnade hos SKV,

Nedsättning av förmåns
värdet för miljöbilar.
Har du en miljöbil kan det vara bra att känna till att den
tillfälliga nedsättningen har förlängts med ytterligare
fyra år till och med utgången av år 2020. Den maximala
nedsättningen har dock sänkts från 16 000 kronor per år
till 10 000 kronor per år.

om ni inte har ett så kallat

klarhet i hur mycket

byråanstånd (söks av oss).

pengar du får över när

 15 juni: Sista dagen för

deklarationsperioden är

inlämning av inkomst-

över. Varmt välkommen

deklaration om byrå-

med din deklaration och

anstånd beviljats.

dina deklarationsfrågor.
Med vänlig hälsning,
Ewa Hägglund

Omsättningsgräns för moms.
Det har införts en omsättningsgräns för
moms. Syftet är att förenkla för dig som har
en mindre verksamhet med liten omsättning.
Om din omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive
moms under innevarande år och du inte heller under de
två föregående åren haft en högre omsättning, kan du bli
skattebefriad för moms. Men tänk på att du som skattebefriad saknar rätt att göra avdrag för ingående moms.

Förslag om arbetsgivardeklaration på individnivå.
Regeringen föreslår i en proposition att alla
företag som betalar ut lön ska uppge de
anställdas inkomster på individnivå varje

Hett i branschen just nu: Vi har en ändrad lagstiftning för enskilda

företagare i sikte. Det är en het fråga i branschen och inga beslut är fattade,
men går lagförslaget igenom innebär det rent konkret att expansionsfonder
och periodiseringsfonder kommer att slopas och ersättas av en framtida
företagsfond. Förslaget omfattar även att vissa schablonmässiga beskattningar
införs vid vissa beloppsgränser. Vi följer utvecklingen med stort intresse.

månad till Skatteverket, istället för en gång per år i en
kontrolluppgift. Syftet är att minska administrationen för
arbetsgivare och att de anställda ska få direktåtkomst till
lämnade uppgifter.

MARIANNA, EN AV
LANDETS EXPERTER
PÅ LÖN.
Vi gratulerar Marianna
Johnsson Hägglund som
blivit Auktoriserad
Lönekonsult genom SRF
konsulterna. Auktoriseringen
är en kvalitetssäkring inom
området lönetjänster och för
dig som kund innebär det att
när du anlitar Marianna
anlitar du en av landets
experter inom området
löner. Välkommen med
dina lönefrågor.

Kom ihåg!

Viktiga datum.
APRIL	Lämna in din inkomstdeklaration med eventuella bilagor

till oss så snart du får den. Observera att du som har en
digital brevlåda med myndighetspost inte kommer att
få den skickad till dig per post. Vi ber dig att beställa
en dubblett omgående.
12 APRIL	Momsdeklaration för februari 2017.		

Arbetsgivardeklaration för mars 2017.
3 MAJ	Extra inbetalning till ditt skattekonto om du räknar med

ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr.
Så undviker du kostnadsränta.
12 MAJ	Momsdeklaration för mars 2016 samt

första kvartalet 2017.
Arbetsgivardeklaration för april 2017.

Frågor?
Kontakta o
ss!
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