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KRIGETS PÅVERKAN PÅ SVENSKA FÖRETAG 

EU har efter Rysslands invasion av Ukraina infört sanktioner, vilket påverkar 

svenska företag som bedriver handel med Ryssland. Exportförbud har införts 

på: 

• Varor, teknik och tillhörande tjänster för oljeraffinering 

• Varor, teknik och tillhörande tjänster i kapitel 88 EU:s tulltaxa, vilket 

innefattar produkter som används i flyg- och rymdindustrin 

• Vissa maskiner och tillhörande tjänster till Belarus, förteckning i bilaga 

XIV till förordning 2022/355 

• Varor, teknik och tillhörande tjänster till icke-regeringskontrollerade 

områden i Donetsk eller Luhansk oblast för användning inom transport, 

telekommunikation, energi, prospektering och produktion av olja, gas och 

mineralfyndigheter 

Du kan kontrollera om din vara omfattas av sanktionerna genom att söka på 

exportvarans tullkod (HS-kod) i EU:s tulltaxa. 

Kriget kommer även påverka handläggningstiderna hos Tullverket. Detta 

eftersom att Tullverket nu gör extra noggranna kontroller av exporter till 

Ryssland och Ukraina, samt importer från Ukraina.  

Gällande betalningar till Ryssland så finns inget generellt förbud, men 

betalningar över 100 000 € får inte tas emot från Ryssland (med vissa 

undantag). Vissa ryska banker har sedan 12 mars uteslutits från Swift-

systemet, vilket kommer innebära svårigheter att verkställa betalningar 

genom dessa banker. Betalningar och leveranser får inte ske till eller från 

företag och personer som fått sina tillgångar frysta. Det finns inget 

sammanställt register över vilka företag och personer detta är, utan detta är 

upp till motparten att ta reda på. 

SÅ KAN FÖRETAG STÖTTA I UKRAINA 

Organisationen Företagarna har på sin hemsida lämnat förslag på vad 

företag som vill hjälpa i Ukraina-kriget kan göra. Företag får inte 

skattemässigt avdrag för gåvor till ideella organisationer. För att kostnaden 

ska bli avdragsgill för företaget krävs det att kostnaden kan ses som 

marknadsföring, dvs att det finns något företaget får tillbaka som någorlunda 

motsvarar värdet av det som företaget sponsrar. Dock finns det inget hinder 

för att lämna rena gåvor, ibland är inte det viktigaste att undvika skatt – utan 

att stödja något som man känner starkt för. 

  

INKOMSTDEKLARATION 
FÖR ÅR 2021 

Från och med 15 mars är det 

möjligt att deklarera för år 

2021. Alla kan ta del av sin 

deklaration genom att logga 

in på Mina Sidor på 

Skatteverkets hemsida. 

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. 

 

 

 

 

 



 

Ett alternativ är att ge bort utdelning. Det är möjligt för aktieägare att före 

årsstämman fatta beslut om att skänka bort eventuell utdelning som 

aktieinnehavet berättigar till. Sådana gåvor medför att aktieägaren inte 

beskattas för utdelningen. I regel är inte heller gåvomottagaren skattepliktig 

för en sådan gåva. Det är dock bra med tydlighet gällande gåvans ändamål, 

så att det inte uppkommer senare tolkningstvister. 

ERSÄTTNING FÖR HÖGA DRIVMEDELSPRISER 

På en pressträff 14 mars meddelade regeringen ett förslag att införa ett 

åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av 

invasionen av Ukraina. Paketet innehåller bland annat: 

• Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt på diesel och bensin juni-oktober 2022 

(sänkningen innebär att drivmedel på pump blir drygt 1,3 kr billigare per 

liter) 

• Ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, 1 000 kr per 

bilägare. Personer i vissa kommuner i gles- och landsbygd får ytterligare 500 

kr per bilägare. Många västernorrlänningar kommer då berättigas det högre 

stödet, men vissa delar av Sundsvalls kommun som inte räknas in i detta. 

• Tillfälligt höjt bostadsbidrag till barnfamiljer under juli – december 

2022, tilläggsbidraget kommer motsvara 25 % av preliminära 

bostadsbidraget. 

• Nytt system för reseavdrag som baseras på avstånd mellan bostad och 

arbetsplats, utan att färdmedel eller resekostnad påverkar beräkningen. 

Målet är att detta system träder i kraft 1 januari 2023. 

 

 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 
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Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 
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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. 


