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PREMIÄR FÖR VÅRA
NYHETSBREV!
Våren 2020 har varit en minst
sagt turbulent tid, inte minst
för oss företagare.
Att hålla koll på senaste nytt
som rör företaget är inte helt
lätt. Vi på ess2 vill underlätta
detta och kommer därför
börja skicka ut månatliga
nyhetsbrev med aktuella
redovisnings- och
skattenyheter.
Vi hopppas att ni finner
nyhetsbrevet användbart. Ni
är självklart alltid varmt
välkomna att kontakta er
konsult här på ess2 om ni har
några funderingar.

TILLFÄLLIG SKATTEFRIHET FÖR GÅVOR TILL
ANSTÄLLDA
Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig
skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kr per
anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan
tidigare funnits, exempelvis julgåvor.
Om gåvan är värd mer än 1 000 kr så beskattas den del som överstiger 1 000
kr. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en
personalkostnad.
Viktigt att tänka på är dock att gåvor som lämnas i pengar inte är skattefria.
Som pengar räknas även andra betalningsmedel såsom check, postväxel och
presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot
pengar är däremot en skattefri gåva.

OMSÄTTNINGSSTÖD FÖR FÖRETAG MED KRAFTIGT
MINSKAD OMSÄTTNING
Regeringen kommer att föreslå ett omsättningsstöd till företag som har
tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona.
För att kunna söka omsättningsstödet ska företaget ha redovisat en
omsättning om minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
Omsättningen ska också ha minskat med minst 30 % under mars och april
2020 jämfört med samma period föregående år.
Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, förutom för de
stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som är undantagna för
skatteskyldighet. Stöd kommer inte utbetalas till företag som lämnat
vinstutdelning eller andra typer av värdeöverföringar till aktieägare under en
viss tidsperiod, koncernbidrag undantaget.
Storleken på stödet är ännu inte beslutat av regeringen, men ett företag
kommer maximalt få 150 miljoner kr i stöd för att täcka fasta utgifter. Stödet
går inte att söka ännu. Ansökan kommer att ske via en ny tjänst på Mina
sidor på www.skatteverket.se, där företaget kommer behöva redovisa sina
fasta kostnader och minskning av omsättning.
Regeringen har också lämnat ett förslag om att revisorsintyg kommer krävas
i de fallen stödet uppgår till minst 100 000 kr. Detta skulle då innebära vissa
granskningsinsatser från en revisor innan stödet kan sökas.
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Tre månader efter ansökan om korttidsarbete ska avstämning ske till
Tillväxtverket. Det innebär att de företag som fått stöd för mars ska göra
avstämning i juni. Avstämningen ska ske under perioden 16-30 juni, vid
förseningar är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat
preliminärt stöd. Vid avstämningen kan också ansökna om ytterligare stöd
ske.
Avstämningen sker på Tillväxtverkets hemsida. Den innebär att det faktiska
utfallet för korttidsarbetet ska sammanställas, bland annat kan arbetad tid
för anställda justeras. Avstämningen kan resultera i ytterligare utbetalning
av stöd, eller återbetalningsskyldighet av för mycket utbetalt stöd. För
mycket utbetalt stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om
ytterligare stöd.

INGEN FÖRSENINGSAVGIFT OM DEKLARATIONEN
LÄMNAS INNAN 15 JULI
Med anledning av coronaviruset har Skatteverket meddelat att ingen
förseningsavgift kommer påföras om deklarationen lämnas senast 15 juli.
Detta gäller för fysiska personers inkomstdeklaration lämnade med
byråanstånd. Motsvarande befrielse gäller för inlämning av
momsdeklaration för de som redovisar moms helårsvis.

SOMMARSTÄNGT PÅ KONTOREN
Vi kommer att ha sommarstängt på kontoret i Sundsvall vecka 29-31 och
kontoret i Ånge vecka 29-32.
Vi på ess2 vill passa på att önska er en riktigt härlig sommar!
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