Deklarationsdags 2022
Välkomna till en ny deklarationssäsong!
Det är återigen dags för er att deklarera, denna gång inkomståret 2021.
När vi summerar året som gått så har pandemin har haft stor inverkan
på livsvillkor och ekonomi för många, men vi ser ändå att positiva ting
kommit ur det som hänt. Den tekniska utvecklingen har tagit stora steg
och vi fortsätter, i samarbete med er kunder, att digitalisera
redovisning och förenkla deklarationsförfarandet och inlämnandet av
material.
Gällande er deklaration så kan ni lämna ert material när det är
komplett, dock senast 15/4. Det får gärna vara i en pärm eller mapp
märkt med ert namn. Det går också bra att sända materialet digitalt.
Ni som har mycket bokföringsmaterial kan lämna det till oss redan nu.

Deklaration och moms

Övrig information

Vi är deklarationsombud för de allra flesta av
er, både vad gäller inkomstdeklaration och
momsdeklaration.

Slutskattebesked

Skatteverket har gjort det möjligt för oss som
är ombud att inhämta era deklarationsuppgifter direkt via deras e-tjänst vilket
betyder att Ni inte längre behöver skicka den
förtryckta inkomstdeklarationen till oss för
granskning.
Fyllnadsbetalning av skatt: senast 14/2 för att
undvika kostnadsränta.
Moms
Helårsmomsen deklareras liksom tidigare år i
en egen blankett. För den som sålt till eller
importerat från EU måste den lämnas senast
28/2. Övrig helårsmoms skall lämnas i
momsdeklarationen i anslutning till
inkomstdeklarationen.
Vårt byråanstånd gör att helårsmomsen skall
vara betalad senast 26/6 2022. För att undvika
kostnadsränta ska den vara betald före 12/5.

De flesta slutskattebesked kommer att skickas ut under augusti månad
och ev. kvarskatt ska därmed vara betalad senast 14 november 2022.
I ett fåtal fall kommer slutskattebeskedet att komma under december
och restskatt förfaller då till betalning mars 2023.
F-skatt
Anser du att din F-skattedebitering är för hög/låg för inkomståret
2022 kan du kontakta oss så hjälper vi dig med ny preliminär
beräkning till Skatteverket.
Faktura via mejl
Nu får de flesta av er fakturan via er mejl. Får du fortfarande din
faktura på papper men känner att Du gärna vill ha den på mejl istället
så kan ni kontakta oss så löser vi det.
Slutligen vill vi önska er en god fortsättning på det nya året.
Vi ser fram emot våren tillsammans med er.
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