Nytt om preliminär skatt (f-skatt), inkomstdeklarationen och redovisning av ”årsmoms” från år 2013
Information om förändringar enligt den nya skatteförfarandelagen som påverkar
den debiterade preliminärskatten (f-skatten) och redovisning och betalning av
moms för dig som redovisar moms en gång per år i inkomstdeklaration.
Förändringarna får betydelse för hur den debiterade preliminära skatten (f-skatten)
kopplas till företags beskattningsår, när inkomstdeklarationen skall upprättas och
när moms skall redovisas och betalas för företag som har ”årsmoms”.
Här följer en sammanställning av vad de nya reglerna innebär från år 2013:
a) Beskattningsåret är nu alltid detsamma som räkenskapsåret.
Innebär när det gäller den f-skatt företaget betalar varje månad att den nu följer
företagets kalenderår. Exempelvis om ett företags räkenskapsår är från juli 2013
till juni 2014 året efter skall f-skatten betalas från augusti 2013 till juli 2014.
(Eftersläpning sker alltid med en månad.) Inkomstdeklarationen skall upprättas
hösten 2014.
b) Ny tidpunkt för inlämnande av inkomstdeklaration
Då beskattningsåret kommer att följa räkenskapsåret kommer företag som är juridiska
personer att deklarera vid ett av fyra tillfällen (perioder). Deklarationstillfällena är:
• 1 juli
• 1 november
• 15 december
• 1 mars
Sista dagen för inlämnande av inkomstdeklarationen kommer att infalla sex månader
efter beskattningsårets utgång förutom för beskattningsår som avslutas 30 juni.
För dessa gäller att deklarationen ska vara inlämnad 15 december. Det här betyder
att inlämnandet av inkomstdeklarationen i stort sätt sammanfaller med sista dagen
för årsstämma enligt aktiebolagslagen.
c) Moms skiljs från debiterad preliminärskatt och redovisas samt betalas separat
(Gäller företag som har ”ettårsmoms”.)
Istället för att vara en del av f-skatten måste moms från och med år 2013 alltid redovisas i en egen momsdeklaration.
Momsen redovisas och betalas nu separat för ”årsmomsföretag” en gång per år
där första gången blir den 12 maj 2014. (För räkenskapsåret 2013.)
En konsekvens av detta är att de mindre företag som ”släpat” med momsinbetalning
och låtit denna ingå som en del av den slutliga skatten (och fått en skattekredittid
på femton månader efter bokslutsdatum) nu måste betala in hela årets moms senast i
maj månaden efter räkenskapsåret (skattekredittiden blir nu endast fem månader).

