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ÅTERINFÖRDA PANDEMISTÖD 

Regeringen har beslutat att återinföra ett antal krisstöd för att stötta 

företagen med anledning av pandemin, och väntar nu på att EU-

kommissionen godkänner denna ansökan. Stöden som återinförs är 

omställningsstödet och omsättningsstödet. 

Regeringen återinför omställningsstödet och omsättningsstödet (enskilda 

näringsidkare och handelsbolag) för perioden mellan december 2021 och 

februari 2022. Regeringen kan komma att förlänga stöden även till mars 

2022. Stöden ska kunna sökas av företag som haft ett omsättningstapp på 

över 30 procent jämfört med en referensperiod. Omsättningsstödet beräknas 

utifrån fasta kostnader, liksom tidigare utformning av detta stöd.  

Regeringen aviserade också på presskonferens 17 december 2021 att utöka 

möjligheterna att söka tillfälliga skatteanstånd för preliminär skatt, 

arbetsgivaravgifter och moms. Enligt förslaget ska anstånd kunna beviljas för 

redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2021. Antalet 

anstånd som maximalt kan beviljas föreslås också öka från sju till nio 

redovisningsperioder. Anstånd för kvartalsmoms föreslås öka till högst tre 

redovisningsperioder, istället för dagens två perioder.  

SKATTEFRI FRISKVÅRD 

Kanske är vi några som ser år 2022 som en nystart och avlagt nyårslöften att 

motionera mera? Vi tänkte att det i sådana fall är bra att påminna oss om 

reglerna kring vilka friskvårdsaktiviteter som Skatteverket ser som skattefria 

och kan bekostas med friskvårdsbidrag. Skatteverket har tidigare haft en 

exempellista för godkända friskvårdsaktiviteter, men denna har tagits bort. 

Detta innebär inte att reglerna har ändrats, utan orsaken till detta var att 

listan kunde misstas för att vara en heltäckande lista och kunde därför orsaka 

onödig osäkerhet och många frågor.  

För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste det erbjudas till hela 

personalstyrkan på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag 

av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att 

motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband 

med rökavvänjning. Maximalt får det skattefria friskvårdsbidraget uppgå till 

5 000 kr inkl moms per år och anställd. Friskvårdsaktiviteter som består av 

enstaka behandling utan inslag av motion (t.ex. massage) får uppgå till 

maximalt 1 000 kr för den enskilda aktiviteten. I normalfallet får inte köp 

eller hyra av utrustning ingå i friskvårdsbidraget och inte heller 

medlemsavgifter i föreningar.  

GOD FORTSÄTTNING 

Tyvärr har pandemin tvingat oss 

till att återgå till huvudsakligen 

hemarbete, kombinerat med 

visst arbete på kontoren. Om ni 

vill träffa er konsult så se gärna 

till att höra av er i förväg, för att 

säkerställa att konsulten jobbar 

på kontoret den dagen. 

Vi är däremot glada att kunna 

presentera vårt nya tillskott i 

personalstyrkan, Maria Högdahl. 

Hon kommer att arbeta som 

redovisningskonsult hos oss i 

Stöde. 

Ni är alltid varmt välkomna att 

kontakta er konsult här på ess2 

om ni har några funderingar. 

 

 

 

 

 



 

ARKIVERING AV RÄKENSKAPSMATERIAL 

Vi har nu gått in i år 2022 och vill därför påminna om arkiveringskravet för 

räkenskapsmaterial. Materialet ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på 

ett betryggande samt överskådligt sätt. Arkiveringstiden är sju år efter 

utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta innebär att 

räkenskapsmaterial som är från år 2014 och tidigare nu kan kastas eller 

förstöras. 

VIKTIGA DATUM I JANUARI 

Januari är sista datum för en del extra rapportering, som ofta bara görs en 

gång eller någon enstaka gång per år och därför lättare glöms bort. 

Följande ska ske senast 31 januari 2022: 

- Ansökan om ROT, RUT och grön teknik för år 2021 hos Skatteverket 

- Inskickande av kontrolluppgifter för år 2021 till Skatteverket (observera 

att det numer bara behöver göras för uttagen utdelning och ränta) 

- Rapportering till FORA för år 2021 

Hör gärna av er till er konsult på ess2 om ni har funderingar eller känner er 

osäkra kring om ni behöver göra denna rapportering. Vi hjälper er gärna! 

 

 

 

 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 

ESS2 REDOVISNING & REVISION AB 

 

 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 

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. 


