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PANDEMISTÖD T.O.M FEBRUARI 2022 

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet har pandemistöden föreslagits utökas. 

Dessa förslag har nu beslutats och ansökan är öppen.  

Det är nu möjligt att söka omställningsstöd för perioden december 2021 och 

januari 2022 på Skatteverkets hemsida. Ansökan kommer vara öppen till och 

med 31 mars 2022. Stöden kan sökas av företag som haft ett omsättningstapp 

på över 30 procent jämfört med motsvarande period år 2019. 

Omställningsstödet beräknas utifrån fasta kostnader, liksom tidigare 

utformning av detta stöd. Stödet kommer också kunna sökas för februari 

2022 från och med 1 mars 2022. 

Även omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag kan nu 

sökas för perioden december 2021 och januari 2022 på Boverkets hemsida. 

Ansökan är öppen till och med 30 april 2022. Ansökan för stödperioden 

februari 2022 kommer öppna 1 mars 2022. Stöd kan sökas av företag som 

tappat minst 30 procent av omsättningen jämfört med samma period år 

2019, där omsättningstappet orsakats av pandemin.  

Det är nu också möjligt att söka anstånd för redovisningsperioder som 

infaller mellan oktober-december 2021. De tillfälliga skatteanstånden kan 

sökas för preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Antalet anstånd 

som maximalt kan beviljas har nu ökat från sju till nio redovisningsperioder. 

Ansökan sker på Skatteverkets hemsida. 

VARNING FÖR BLUFF-MEJL 

Vi vill passa på att varna för bluffmejl som kan se ut att komma från 

trovärdiga källor, såsom Skatteverket och andra myndigheter. 

Organisationen Företagarna har också varnat för mejl med falska länkar till 

deras webb. 

Bluff-mejlen ska du kasta och klicka absolut inte på någon länk i dessa. Om 

du misstänker att du fått ett mejl med en skadlig länk kan du testa att ställa 

muspekaren eller hålla fingret över länken, du kommer då att se vart länken 

leder. Om länken inte överensstämmer med den påstådda avsändaren av 

mejlet bör du inte klicka på länken. 

Bedragarna vill i regel lura dig att lämna ifrån dig känslig information, såsom 

lösenord eller kontonummer. Om du får ett mejl där du uppmanas att lämna 

sådan information bör du vara på din vakt. Blir du osäker bör du kontakta 

företaget/myndigheten på en mejladress eller telefonnummer du vet är rätt, 

för att försäkra dig om att mejlet verkligen kommer från dem.   

ÅTER PÅ KONTOREN 

Äntligen har vi kunnat återgå 

till att arbeta från kontoren, i 

och med de släppta 

restriktionerna.  

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 TAR GREPP FÖR ATT KORTA 

BETALTIDERNA 

Långa betalningstider kan orsaka problem i form av att likviditeten 

ansträngs för småföretagare. Regeringen har föreslagit att ett nytt system 

införs för att pressa de större företagen att korta ner betaltiderna.  

Enligt förslaget ska större företag bli skyldiga att rapportera sina avtalade 

och genomsnittliga faktiska betalningstider till Bolagsverket. Även fakturor 

som betalas för sent ska enligt förslaget rapporteras. Skyldigheten föreslås 

gälla för svenska företag med fler än 250 anställda, vid köp av varor och 

tjänster med färre än 250 anställda. Tanken är sedan att informationen ska 

publiceras och göras sökbar i ett register. I detta ska till exempel en 

leverantör kunna söka innan uppgörelse görs med en potentiell kund.  

Lagen som utgör grunden för det nya systemet föreslås träda i kraft 1 mars 

2022. Betalningar från 30 juni och ett år framåt ska rapporteras till 

Bolagsverket senast 30 september 2023, enligt Regeringens förslag. 

INKOMSTDEKLARATIONEN FÖR ÅR 2021 

Snart kommer inkomstdeklarationen till de som har digitala brevlådor. 

Enligt Skatteverket kommer dessa skickas ut mellan 2-7 mars. 

Pappersblanketterna börjar skickas ut i mitten av mars, och senast 15 april 

ska alla ha fått sina blanketter. E-tjänsten för inkomstdeklarationen öppnar 

15 mars. Sista dagen att deklarera är 15 juni 2022 med ess2s byråanstånd (2 

maj 2022 är ordinarie sista deklarationsdag, dvs utan byråanstånd).  

Vi ser gärna att våra deklarationskunder lämnar in blankett och material så 

tidigt som möjligt, så hinner vi deklarera i god tid. 

 

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. 


