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KUNDKÄNNEDOM OCH
ID-KONTROLL
Vi på ess2 har ett nytt verktyg för
att uppfylla lagen om åtgärder
mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.
Verktyget samlar in information
kring ID-kontroll samt
kundkännedom elektroniskt. Vi
har börjat skicka ut mail till våra
kunder där ni bjuds in till detta,
om du inte redan fått mail så
kommer det komma under våren
2022. All insamlad information
hanteras självklart med
sekretess. Stort tack på förhand!
Ni är alltid varmt välkomna att
kontakta er konsult här på ess2
om ni har några funderingar.

SÅ UNDVIKS VANLIGA ANMÄRKNINGAR I
REVISIONSBERÄTTELSEN
Revisorn har i uppgift att granska bolagets årsredovisning och förvaltning.
De vanligaste anmärkningarna vi lämnar i revisionsberättelserna rör
förvaltningen av bolagen. Vi tänkte därför ta upp de två vanligaste
anmärkningarna och hur de kan undvikas.
Den förmodligen allra vanligaste anmärkningen är bristande rutiner kring
skatter och avgifter. I aktiebolagslagen står det att vi som revisorer ska
kontrollera hur bolaget efterlevt skatteförfarandelagen. Denna lag säger
bland annat att deklaration och betalning av moms och sociala avgifter ska
ske med rätt belopp och i rätt tid. Om detta inte görs ska revisorn anmärka i
revisionsberättelsen. För att undvika denna anmärkning bör du se till att alla
skattedeklarationer deklareras i tid, att alla skatteinbetalningar sker senast
på förfallodagen (det får inte förkomma underskott på skattekontot) och att
eventuella uppkomna fel rättas så snart som möjligt i en rättelsedeklaration.
Enklaste sättet för dig som företagare att se om inbetalning skett för sent är
att det då debiteras dröjsmålsräntor från skattekontot.
Den andra vanliga anmärkningen är att årsredovisningen är för sent
avlämnad. Bokslutsmaterialet ska lämnas till revisorn i god tid innan
bolagsstämman hålls. Enligt årsredovisningslagen ska bolagsstämma hållas
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och revisorn ska få tillgång
till bokslutsmaterialet senast sex veckor innan stämman. T.ex. ska då ett
aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår hålla bolagsstämma senast 30
juni och revisorn behöver då få tillgång till bokslutsmaterialet senast i mitten
av maj för att anmärkning i revisionsberättelsen ska undvikas. Det är därför
viktigt att bokslutet inte drar ut på tiden. För att få till ett så smidigt bokslut
som möjligt är det en god idé att planera en del redan före räkenskapsårets
utgång. Nedan kommer en liten lista över sådana frågor som kan orsaka
långdragna bokslut om de inte reds ut i tid:
• Kundfakturering – bra om så mycket som möjligt av nedlagt arbete är
fakturerat innan räkenskapsårets slut. Detta förenklar bokslutsarbetet
eftersom att dessa intäkter då inte behöver periodiseras.
• Kundfordringar – se till att gå igenom kundreskontran och ta ställning
till gamla förfallna fordringar eller eventuella tvistiga fakturor. Ta ställning
till om betalning kan krävas in eller om nedskrivning behöver ske.
• Pågående projekt till fast pris – sammanställ de pågående projekten
redan i anslutning till bokslutsdatum, det är annars lätt att glömma bort hur
läget såg ut per bokslutsdatum. Bedöm för respektive projekt hur mycket
arbete som är nedlagt, hur mycket som är fakturerat och hur mycket som
kvarstår.
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STOPP FÖR KLIMATBONUS PÅ DYRARE ELBILAR

Sundsvallskontoret
Besöksadress:
Landsvägsallén 4
Postadress:
Box 874
851 24 Sundsvall
060-60 66 900

Från och med 1 juni 2022 föreslår regeringen stopp för klimatbonus till
elbilar som kostar 700 000 kr eller mer enligt Skatteverkets prislista.
Orsaken är att andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar snabbt. För
att undvika att missa subventionen behöver sådana här typer av bilar
registreras senast den 31 maj. Om du går i tankarna att investera i en bil som
träffas av detta kan det därför vara läge att fatta ett beslut så snart som
möjligt. 1 januari 2023 förslås den maximala klimatbonusen sänkas från
70 000 kr till 50 000 kr.

Ångekontoret
Besöksadress:
Bankgatan 5
Postadress:
Box 86
841 21 Ånge
0690-125 70
Stödekontoret
Besöksadress/postadress:
Gyllenvägen 1
864 41 Stöde
www.ess2.se

Även för laddhybrider föreslås en regeländring från 1 juni 2022. I dagsläget
har bilar som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per km rätt till
klimatbonus, 1 juni 2022 sänks denna gräns till 50 gram och max 20 000 kr.
1 januari 2023 sänks gränsen ytterligare till 30 gram och max 10 000 kr
enligt förslaget.

SKATTEVERKET HANTERAR KORTTIDSSTÖD FRÅN 1
APRIL
Från och med 1 april 2022 har Skatteverket tagit över hanteringen av
korttidsstödet. Stödet söks numer via Skatteverkets e-tjänst. Ansökningar
som kommit in innan detta datum handläggs av Tillväxtverket. Karenstiden
för att få stöd tas också tillfälligt bort från 1 april 2022.

Glad Påsk önskar vi på ess2 redovisning & revision!

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.

