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FÖRSLAG OM FÖRLÄNGDA ANSTÅND - SKATTEVERKET 

I syfte att stötta företagare genom energikrisen har regeringen föreslagit 

utökade möjligheter att skjuta upp preliminär skatt på lön, 

arbetsgivaravgifter och moms. Förslagen föreslås träda i kraft 13 februari 

2023. Förslaget innebär att den bortre tidsgränsen för betalning av skatten 

flyttas fram. Anståndet föreslås också förlängas från nio till max tolv 

månader. Detta gäller även moms, vid månadsvis eller kvartalsvis 

redovisning. De företag som redovisar momsen årsvis föreslås kunna skjuta 

upp två års momsbetalningar. Möjliga perioder för att få anstånd föreslås 

utökas till att även omfatta april-juni 2022. Vi återkommer med mer 

information när beslut fattats. 

FRISKVÅRD – VAD BEHÖVER DU SOM FÖRETAGARE 

TÄNKA PÅ? 

Nytt år innebär för många nya nyårslöften att motionera mera. Vi vill därför 

påminna om lite smått och gott för dig som företagare att tänka på, för att 

undvika onödiga kostnader. 

Friskvårdsbidrag och naturaförmån blir skattepliktiga om någon anställd, 

t.ex vikarie eller provanställd, inte får samma möjlighet att nyttja bidraget 

eller förmånen som övriga anställda under den period han eller hon är 

anställd.  Årligt friskvårdsbidrag kan proportioneras utifrån 

anställningstiden för tillfälligt anställda personer. Skatteverket har också 

numer uppfattningen att även föräldralediga och sjukskrivna bör omfattas av 

erbjudandet. Annars riskerar det bli skattepliktigt för övriga anställda. 

Du som företagare bör inte garantera den fria motionen och friskvården i 

anställningsavtalet, eftersom att det krävs omförhandling av avtalet för att 

göra ändringar i det. Istället bör du skriva in detta i exempelvis företagets 

personalhandbok. Där kan du som arbetsgivare fritt ändra t.ex. förmånens 

belopp. 

Viktigt är att se till att utläggskvittona uppfyller kraven för momsavdrag. 

Detta är särskilt viktigt att tänka på då de anställda gör utlägg för motion och 

friskvård. På fakturan eller kvittot ska säljarens namn, adress och 

organisationsnummer samt köparens namn och adress framgå. Det ska 

vidare framgå av underlaget vad som sålts, kostnad, momssats och 

momsbelopp. Vid förenklad faktura (under 4 tkr inkl moms) räcker datum, 

säljare, vad som sålts och aktuell moms. Observera att autogirobetalningar av 

den anställde bör undvikas. Detta eftersom dessa inte ses som utlägg, utan 

kostnadsersättningar för vilka arbetsgivaren inte får avdrag för momsen. 

GOD FORTSÄTTNING 

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. 

Vi vill passa på att påminna er 

med beräknad kvarskatt för år 

2022 på över 30 tkr att betala 

in till skattekontot senast 13 

februari 2023, för att undvika 

kostnadsränta på 2,5 %. 

 

 

 

 

 



 

INKOMSTDEKLARATIONEN 2022 FÖR FYSISKA 

PERSONER 

Mellan 6-10 mars kommer Skatteverket skicka ut inkomstdeklarationerna 

för år 2022 till digitala brevlådor. Du kan skaffa digital brevlåda till och med 

5 mars för att få årets deklaration där. 

Från och med 10 mars kommer alla deklarationer finnas tillgängliga för 

nedladdning på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Detta gäller även de 

deklarationer som sedan kommer på papper. Pappersdeklarationerna 

kommer att skickas ut mellan 15 mars-15 april. Deklarationstjänsten öppnar 

14 mars. Sista dag för att godkänna deklarationen (digitalt och utan 

ändringar) är 30 mars om du vill ha eventuell skatteåterbäring i april, annars 

kommer den i juni. Sista dag att deklarera är 15 juni med ess2s byråanstånd 

(2 maj är ordinarie sista deklarationsdag, dvs utan byråanstånd).  

En nyhet för i år är att fler kommer få sitt slutskattebesked tidigare. 

Eventuell kvarskatt ska vara betald 90 dagar efter slutskattebesked, vilket 

kommer bli 12 september för de flesta. 

Vi är väldigt tacksamma om våra deklarationskunder lämnar in blankett och 

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

NYA PÅMINNELSERUTINER HOS OSS PÅ ESS2 

Från och med 1 februari 2023 kommer PS Finance Group att hantera våra 

påminnelser för förfallna kundfakturor. PS Finance Group lägger på en 

påminnelseavgift om 95 kr för företag och 65 kr för privatpersoner. Betalning 

av eventuell påminnelsefaktura sker till dem. Om Ert företag har en digital 

brevlåda kommer påminnelsefakturan sändas till den. Vid utebliven 

betalning av påminnelsefaktura kommer PS Finance Group rutinmässigt att 

skicka ett inkassokrav. 
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Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Bankgatan 5 

841 32 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 
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