Nya deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration
för juridiska personer från beskattningsåret 2013

Gäller aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska
och ideella föreningar
Juridiska personer har fått nya deklarationstidpunkter och ska numera lämna sin inkomstdeklaration till
Skatteverket vid en av fyra fastställda deklarationstidpunkter. Till juridiska personer räknas aktiebolag,
handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar,
Från och med beskattningsåret 2013 är det räkenskapsåret som styr när företagets inkomstdeklaration
ska lämnas. Deklarationen ska lämnas vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets
slut. De nya deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetalad och när slutskattebeskedet kommer.
I tabellen nedan kan du se exakt vilka datum som gäller för just ditt bolag.
Vi vill uppmärksamma dig på att vi på VisionLine oftast är ombud för våra kunders olika skatteärenden,
ombudsförfarandet innebär att vi numera också får lov att för din räkning som kund lämna in inkomstdeklarationen. Den som lämnar in en juridisk persons inkomstdeklaration elektroniskt får förlängd inlämningstidpunkt,
tidpunkten för inlämningen blir då cirka en månad senare än om inkomstdeklarationen lämnas på papper.
VisionLine upprättar för dig som kund numera inkomstdeklarationen för den juridiska personen (bolaget)
samtidigt med bokslut/ årsredovisning för det aktuella året.
OBS!
Dessa nya regler gäller inte fysiska personers inkomstdeklaration (det vill säga den privata deklarationen).
Här gäller fortfarande ”gamla regler” – inlämningsdatum är runt den 2 maj årligen – och ett s.k. byråanstånd
kan fortfarande ges för dig som är kund till oss, då gäller den 15 juni årligen som sista inlämningsdatum av
den privata inkomstdeklarationen när VisionLine står för inlämnandet.

* För att lämna deklarationen vid det senare tillfället måste hela deklarationen lämnas elektroniskt, det vill säga
första sidan inklusive alla bilagor. Ska bolaget lägga till bilagor som inte finns i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 måste dessa filöverföras via e-tjänsten Filöverföring. Bolaget kan inte bifoga pdf-filer med inkomstdeklarationen. När vi på VisionLine upprättar en inkomstdeklaration så ombesörjer vi att alla deklarationsbilagor
sänds in via en separat SRU-filinlämningstjänst, du som kund får elektroniska kopior och kvittenser av oss.

