
Viktiga nyheter!

Till företag som har brutet 
räkenskapsår

En ny lag (skatteförfarandelagen) innebär att den 
som har brutet räkenskapsår inte längre betalar 
debiterad preliminärskatt kalenderårsvis utan i an-
slutning till räkenskapsåret.

De nya reglerna innebär att 
•  beskattningsåret alltid är detsamma som räken-  
 skapsåret
•  för varje räkenskapsår finns en bestämd debiterings- 
 period
•  debiteringsperioderna är fyra stycken
•  övergångsvis kommer skatten att beräknas i två om- 
 gångar.
1.  I januari beräknas skatten för ett förkortat beskatt- 
 ningsår. Det görs för att ansluta till en debiterings- 
 period enligt de nya bestämmelserna.
2.  I början av den nya debiteringsperioden bestäms  
 skatten för det nya beskattningsåret (som är lika med  
 räkenskapsåret).

Den här bilden visar hur beskattningsåren fasas in i de 
fyra debiteringsperioderna.

Exempel

Om ett företag har ett räkenskapsår från 1 juli till  
30 juni så kommer skatten 2012 att debiteras så här:

I januari 2012 får företaget en debitering för 6 måna-
der. Denna preliminärskatt motsvarar den inkomst  
som ska deklareras den 2 maj 2013.

I början av juli får företaget en ny debitering för 
beskattningsåret 1 juli 2012 till 30 juni 2013. Denna 
preliminärskatt motsvarar den inkomst som de ska 
lämna deklaration för senast den 15 december 2013.

 
Detta sätt att för övergångsåret 2012/13 beräkna prelimi-
närskatten kan innebära att skatten blir för lågt debiterad 
och att företaget därför kan få kvarskatt. Det är därför 
viktigt att kontrollera att det besked om debiterad preli-
minärskatt som ni nu fått stämmer överens med den för-
väntade inkomsten. Om skatten inte stämmer bör ni 
lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. 
Utförligare information om de nya reglera finner ni på 
www.skatteverket.se/sfl.

Om företaget idag redovisar  
moms i inkomstdeklarationen 
I den preliminärskatt som ni nu fått besked om ingår 
moms som vanligt. I det besked om preliminär skatt som 
ni får för nästa debiteringsperiod kommer momsen inte 
att ingå. Det beror på att moms enligt skatteförfarande-
lagen alltid ska redovisas i en mervärdesskattedeklara-
tion. Utförligare information om de nya reglera för 
redovisning av moms finner ni på www.skatteverket.se/sfl.

SKV 471 utgåva 1. Utgiven i januari 2012.

1 februari – 31 januari
1 mars – 28 februari  1 maj – 30 april
1 april – 31 mars
1 maj – 30 april

1 juni – 31 maj
1 juli – 30 juni  1 juli – 30 juni

1 augusti – 31 juli
1 september – 31 augusti  1 september – 31 augusti

1 oktober – 30 september
1 november – 31 oktober  1 januari – 31 december
1 december – 30 november
1 januari – 31 december


