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KOM IHÅG INKOMSTDEKLARATIONEN!

FORTSATT
HEMARBETE
Vi på ess2 kommer att
fortsätta jobba hemifrån i
möjligaste mån fram till
sommarledigheten. Men
samtliga kontor är alltid
bemannade under
öppettiderna, så det går bra
att lämna material för
redovisning och revision.
Här kommer ett nytt
nyhetsbrev från oss med lite
smått och gott som kan vara
bra för er att ha koll på.
Ni är alltid varmt välkomna
att kontakta er konsult här på
ess2 om ni har några
funderingar.

Vi vill passa på att skicka en påminnelse till våra deklarationskunder att
lämna in inkomstdeklaration med tillhörande underlag till oss så snart som
möjligt, om ni inte redan gjort det. Vi söker byråanstånd för alla våra
deklarationskunder och sista deklarationsdatum är 15 juni 2021. Men vi
uppskattar om ni lämnar materialet i god tid innan sista deklarationsdag.
I år är det extra viktigt att tänka till gällande reseavdraget i deklarationen,
om ni arbetat hemifrån under delar av år 2020. Reglerna för avdrag har inte
ändrats med anledning av coronapandemin.

KORTTIDSSTÖD FÖR JULI – SEPTEMBER 2021
Regeringen föreslår att stödet till korttidspermittering av anställda ska kunna
förlängas till perioden juli – september 2021. Permittering kommer liksom
tidigare kunna ske upp till 80 % av arbetstiden. Företag som tidigare haft
stöd ska inte behöva göra en helt ny ansökan. Stödet bedöms enligt
regeringens promemoria inte kunna sökas förrän i november 2021, så
stödpengarna för perioden kommer att dröja. Anledningen till detta är att
Tillväxtverkets IT-system behöver ses över och uppgraderas.

OMSTÄLLNINGSSTÖD TILL VISSA SÄRSKILT DRABBADE
FÖRETAG
Vi vill påminna om att ansökan för omställningsstöd till vissa särskilt
drabbade företag stänger 17 maj 2021, så träffas ni av detta så är det hög tid
att skicka in ansökan.
Detta förstärkta omställningsstöd vänder sig till företag som fick sin
omsättning mer än halverad juni-juli 2020 på grund av pandemin. Det
handlar om företag som berördes av restriktioner och förbud av resor,
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det förstärkta stödet
går att söka även om företaget tagit del av det ordinarie omställningsstödet,
men detta stöd avräknas då mot det förstärkta stödet.
Ansökan sker på Skatteverkets hemsida.
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SKATTEFRI PARKERING ÄVEN ÅR 2021
Under år 2020 infördes tillfälliga regler innebärande att fri parkering vid
arbetsplatsen inte ska leda till förmånsbeskattning. Riksdagen har nu
beslutat att dessa regler ska gälla även för år 2021. Bakgrunden till beslutet
är den pågående pandemin och att bilen anses vara ett mer smittsäkert
färdmedel till arbetsplatsen än kollektivtrafiken.

SKATTELÄTTNADER FÖR FÖRMÅNSCYKLAR PÅ GÅNG
Finansdepartementet har skickat ett förslag att införa skattelättnader på
förmånscyklar, som nu ligger på remiss. Bakgrunden till förslaget är att
regeringen vill öka cykelpendlingen.
I regeringens förslag lämnas två alternativ till hur detta kan ske. Det ena
alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett
förmånsvärde på 1 200 kr per år, vilket motsvarar cyklar med nypris om ca
5 000 kr. Billigare cyklar blir då helt skattefria enligt denna modell. Det
andra alternativet innebär att endast 40 % av förmånsvärdet tas upp till
beskattning. Skattefriheten gäller inte till den del förmånsvärdet per
beskattningsår överstiger 5 000 kr. Inga förmånscyklar blir helt skattefria
enligt denna modell.
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Många företag har problem med likviditet och
soliditet i sviterna av covid-19. Håll koll på
resultat och eget kapital i bolaget. Uppdatera
er om styrelsens ansvar att upprätta
kontrollbalansräkning när bolaget är på
obestånd.
Är ni oroliga och vill veta mer? Kontakta er
revisor eller redovisningskonsult.

