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HÖJD OMSÄTTNINGSGRÄNS FÖR MOMSBEFRIELSE 

Riksdagen har beslutat att höja omsättningsgränsen från 30 000 kr till 

80 000 kr. Syftet med befrielsen är att förenkla för småföretag. Sådana 

företag som omsätter under 80 000 kr per år behöver därmed inte längre 

vara registrerade för och deklarera moms, vilket då också innebär att 

avdragsrätt för ingående moms saknas. De nya reglerna börjar att gälla 1 juli 

2022. 

Reglerna om frivillig skattskyldighet kvarstår. Detta kan vara bra att ha i 

beaktande om du som nybliven småföretagare kommer ha stora initiala 

kostnader som du önskar göra avdrag för eller om du förväntar dig att 

företaget kommer växa inom en relativt snar framtid. 

SÄNKT MERVÄRDESSKATT PÅ VISSA REPARATIONER 

Riksdagen har beslutat att sänka momssatsen från 12 till 6 procent för 

reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.  Syftet med 

sänkningen är att uppmuntra till att laga varor istället för att köpa nytt. 

Reglerna börjar att gälla 1 juli 2022. 

NY TJÄNST FÖRENKLAR TILLSTÅNDSSÖKANDE FÖR 

LIVSMEDELSFÖRETAG 

3 maj 2022 lanserades en ny tjänst på Verksamt.se som gör det möjligt för 

livsmedelsföretag att söka tillstånd och lämna uppgifter till olika 

myndigheter på ett och samma ställe. Detta förenklar administrationen 

eftersom att samma uppgifter då inte ska behöva lämnas till flera 

myndigheter, utan att företaget istället kan nyttja förifylld information om 

sin verksamhet. I tjänsten är det också möjligt att följa status på sina 

myndighetsärenden. 

Först ut att få tillgång till denna tjänst är företag som vill starta vattenbruk 

och odla fisk på land, men tjänsten ska enligt Tillväxtverket skalas upp så att 

den ska kunna användas av företag i hela livsmedelskedjan.  

INKOMSTDEKLARATION 
FÖR ÅR 2021 

Våren rusar förbi och vi vill 

därför vänligen passa på att 

påminna våra 

deklarationskunder om att 

lämna in material för år 2021 

till oss så snart som möjligt, 

om detta inte redan gjorts. 

Stort tack!  

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. 

 

 
 

 

 



 

NY KONSUMENTKÖPLAG 

Från 1 maj 2022 har en ny konsumentköplag trätt i kraft. Den största 

skillnaden mot den tidigare konsumentköplagen från år 1990 är att den nya 

lagen innebär ett stärkt konsumentskydd, bland annat för köp av digitala 

varor och tjänster. 

Några av de viktigaste nyheterna i lagen är: 

• Särskilda regler för hur fel i digitala tjänster och varor ska bedömas samt 

vad konsumenten då har rätt att kräva. 

• Krav på att tillhandahållare av digitala tjänster och varor ska hålla dessa 

uppdaterade efter köp, t.ex. gällande mobiltelefoners operativsystem. 

• Särskilda regler för köp av levande djur. 

• Den omvända bevisbördan förlängs. Alla fel som uppkommer upp till två 

år efter köpet av en vara ska som utgångspunkt anses vara fel som 

näringsidkaren ansvarar för. Detta är en förlängning om 6 månader jämfört 

med tidigare gällande rätt. Andra tidsgränser gäller för digitala tjänster (1-3 

år eller under hela avtalstiden) och vid köp av levande djur (6 månader). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rättelse av april månads nyhetsbrev: 

I förra nyhetsbrevet behandlade vi bland 

annat stopp för klimatbonus på dyrare elbilar. 

Stoppet för denna bonus föreslår regeringen 

gälla från och med 1 juli 2022, inte 1 juni 2022 

såsom skrevs i april månads nyhetsbrev. 


