Vikti g a n y h e t e r !

Till företag som har brutet
räkenskapsår
Följande gäller dig som under 2012 har
fått en debitering av preliminärskatt
för 4, 6 eller 8 månader i stället för de
normala 12 månaderna.
I samband med beskedet om din debiterade preliminära skatt för 2012 fick du information om en ny
lag (skatteförfarandelagen) som innebär att den
som har brutet räkenskapsår inte längre betalar
debiterad skatt kalenderårsvis utan i anslutning till
räkenskapsåret.
De nya reglerna innebär att
• beskattningsåret alltid är detsamma som räkenskapsåret
• för varje räkenskapsår finns en bestämd debiteringsperiod
• bolaget utifrån bolagets räkenskapsår i januari
2012 debiterats preliminär skatt i 4, 6 eller 8
månader, så kallat förkortat beskattningsår, detta
för att ”fasas in” i de beskattningsår som anges
som godkända debiteringsperioder i den nya
lagen.
Det förkortade beskattningsåret, då du redovisar
inkomst för 12 månader och betalar skatt i 4, 6 eller
8 månader, kan komma att innebära att bolaget vid
den årliga taxeringen får betala kvarskatt och kostnadsränta.

För att undvika både kvarskatt och kostnadsränta
kan du
1. lämna in en preliminär inkomstdeklaration och
begära höjning av den debiterade preliminärskatten. Du måste göra det så att du hinner få
beslut om den nya debiteringen i så god tid att du
hinner betala in beloppet så att det finns på ditt
skattekonto senast den 12 februari 2013. På så
sätt ”knyter” du inbetalningen till den debiterade
preliminära skatten.
Du kan även lämna en preliminär inkomstdeklaration senare för att höja skatten. Den preliminära inkomstdeklarationen måste dock lämnas i
så god tid att Skatteverket hinner besluta om höjd
skatt senast den 30 juni 2013. Du kommer då att
påföras en kostnadsränta som beräknas från och
med den 13 februari 2013.
2. betala in det belopp som du tror motsvarar kvarskatten till Skatteverket så att pengarna finns på
ditt skattekonto senast den 12 februari 2013. Du
får vänta med 30 000 kr men det beloppet måste
finnas på ditt skattekonto senast den 3 maj 2013.
Gör du det bör du begära en utbetalningsspärr
motsvarande det inbetalda beloppet.
Spärr kan du begära via vår hemsida
www.skatteverket.se om du har e-legitimation, på
blankett SKV 4813 eller via Skatteupplysningen
0771-567567.
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