NYHETSBREV
Årgång 2/Nummer 7

LÄGRE ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR UNGA

SOMMARTIDER
Under sommaren har vi som
vanligt lite kortare öppettider
på våra kontor. Fram till 20
september kommer
öppettiderna vara mån-tors
8-16 och fre 8-12.
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.

Regeringen har i sin sjunde extra ändringsbudget föreslagit att sänka
arbetsgivaravgiften för unga ytterligare. Arbetsgivaravgiften har sedan
tidigare sänkts från 32,42 % till 19,73 % för unga upp till 23 år, men föreslås
nu sänkas ytterligare till 10,21 % under månaderna juni, juli och augusti.
Syftet är att stimulera återstart av ekonomin efter pandemin.

SÅ FUNGERAR DIGITAL INLÄMNING AV
ÅRSREDOVISNINGEN
Sedan en tid tillbaka är det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt till
Bolagsverket. Förmodligen kommer detta på sikt ersätta inlämningen på
papper, men det är i nuläget möjligt att lämna in på bägge sätten.
För att kunna lämna in årsredovisningen digitalt krävs det att man har en
programvara som stöder digital inlämning, vilket vi har på ess2. Om vi
upprättat årsredovisningen finns det möjlighet att skicka in den digitalt,
vilket nu under pandemin kan vara ett smidigt sätt då möjligheten att hålla
fysiska möten minskats.
Den digitala inlämningsprocessen sker i tre steg:
1. Årsredovisningen med eventuell revisionsberättelse laddas upp direkt
från programvaran som stöder digital inlämning.
2. Redovisningskonsulten skriver in personnummer och e-postadress till
den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska bjudas in för
underskrift.
3. Personen som bjudits in får e-post med inbjudan att logga in med sin elegitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in
årsredovisningen. Den som skickat in årsredovisningen får då en kvittens i etjänsten. Om årsredovisningen är fullständig registrerar Bolagsverket den
direkt.
Det är dock viktigt att tänka på att i denna process undertecknas endast
fastställelseintyget av årsredovisningen, vilken skickas in tillsammans med
avskrift av årsredovisningen i övrigt. Den som skriver under
fastställelseintyget intygar att avskriften (inklusive styrelsens underskrifter)
stämmer med originalet. Originalhandlingarna (med underskrifter) kan vara
i pappersform eller elektronisk form och ska sparas hos aktiebolaget.
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NYA MOMSREGLER FÖR E-HANDEL
Den 1 juli kommer nya momsregler för gränsöverskridande handel mellan
företag och privatpersoner att börja gälla. Syftet är att förenkla
momsredovisningen för de företag som bedriver sådan verksamhet, stärka
konkurrensen och minska skattebortfallet.
Enligt de gamla reglerna ska den som säljer varor till konsumenter i andra
EU-länder fakturera försäljningen med svensk moms till dess att
köparlandets omsättningströskel passerats (varje EU-land har sin egen
tröskel). Efter att den passerats måste säljaren momsregistrera sig i
köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen. Men med de
nya reglerna sätts en gemensam omsättningströskel för alla EU-länder på
99 680 kr. För att slippa momsregistrera sig i varje land kommer säljaren
kunna välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).

FÖRLÄNGD KOMPENSATION AV SJUKLÖN
Regeringen har lämnat förslag om att förlänga stödet till arbetsgivare för
sjuklönekostnader som överstiger det normala, från 30 juni till 30
september. Syftet är att underlätta ekonomiskt för företagen under
pandemin. I förslaget ingår även att ersättningen för karensavdrag och
slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska ligga kvar.
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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.

