Deklarationsdags 2020

Kortfattat:
Inlämning av material
senast den 15/4.
Kom ihåg årsbeskeden!
Fyllnadsinbetalning ska
göras före den 12/2 för att
undvika kostnadsränta.
Inbetalning av moms ska
göras före den 12/5 för att
undvika kostnadsränta.
Checklista bifogas.

Nytt år och nytt årtionde!
Nu är vi inne på inte bara ett nytt år utan
också ett nytt årtionde och det är återigen
dags för er att deklarera, denna gång
inkomståret 2019.
Vi ser helst att vi får Ert material, då det är
komplett, senast 15/4. Gärna i en pärm
eller mapp märkt med Ert namn.

Har ni mycket bokföringsmaterial får Ni
gärna skicka det till oss tidigare.
Vi är deklarationsombud för de flesta av Er
men vi ser ändå gärna att Ni skickar den
förtryckta deklarationen till oss, när den
erhållits, för avstämning. Hör av Er vid
funderingar.

Moms, skatt och faktura via mejl
Kontakt:
Anna: 0644-40049
anna@stiernas.se
Ingeborg: 0644-40055
ingeborg@stiernas.se
Lena: 0644-40050
lena@stiernas.se
Adress:
Gåxsjö 120
833 49 Hammerdal

Moms

F-skatt

Helårsmomsen deklareras liksom tidigare
år i en egen blankett. För den som sålt till
eller importerat från EU måste den
lämnas senast 26/2. Övriga skall lämna
momsdeklarationen i anslutning till
inkomstdeklarationen.

Anser Du att Din F-skatte-debitering är för
hög/låg för inkomståret 2020 kan Du
kontakta oss så hjälper vi Dig med ny
preliminär beräkning till Skatteverket.

Även här gäller att vi för de flesta av Er är
deklarationsombud och vi behöver därför
inte längre momsdeklarationsblanketten.
Hör av er om Ni har några funderingar.
Vårt byråanstånd gör att helårsmomsen
skall vara betalad senast 26/6 2020, den
är, liksom tidigare år, frikopplad från
eventuell inbetalning av restskatt.
Slutskattebesked
Skatteverket har två datum för utskick av
slutskattebeskedet, dels under augusti och
dels under december. Detta gör att
eventuell restskatt ska betalas redan i
november för de som får sitt besked i
augusti och för övriga ska betalningen
göras i mars månad 2021.

Faktura via mejl
Under detta år kommer vi successivt gå
över till att skicka ut våra fakturor till Er
mejladress istället för via post. Detta
innebär att vi behöver uppdatera våra
register med aktuella mejladresser och ser
därför gärna att Ni i samband med att Ni
skickar oss Ert material även skickar med
Er mejladress. Har Ni ingen mejl? Då fortsätter vi skicka fakturan via post.
Inför 2021 års deklarationssäsong kommer
även informationsbrevet skickas till Er mejl.
Slutligen vill vi önska Er en god
fortsättning på det nya året och
vi ser fram emot vårens goda
samarbeten tillsammans med Er.
Ma råkes!

