God Jul och Gott Nytt År
Vi på Axet vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Lite information från Axet
Medarbetare
Vi vill passa på att tacka Lasse för alla de år han har varit en del av Axet. Samira har nu varit hos
oss hela året och tar nu över helt och hållet efter Lasse. Under hösten fick vi ytterligare ett
nytillskott, Josefine Wahlman. I och med det har vi ökat vår möjlighet att tillgodose efterfrågan
på utökade tjänster och nya kunder.

Framtidsfullmakt
Vi rekommenderar framtidsfullmakt. Om du skulle bli sjuk eller liknande och inte längre har
möjlighet att ta hand om dina personliga och ekonomiska ärenden kan det vara viktigt att ha
skrivit en framtidsfullmakt. Med en sådan fullmakt kan du i förväg utse en person som tar hand
om dina ärenden i ditt ställe. Fråga oss så hjälper vi till!

Rådgivning likviditets- och foderplanering i samband med torkan
Torkan under sommaren har skapat ett krisläge för många lantbruksföretagare. Vi kan hjälpa dig
att analysera situationen på gården och ger dig kontroll över om pengarna och fodret räcker. Till
och med den 31 mars 2019 får du 70% subventionerat på vår ekonomiska rådgivning och
foderplanering. Kontakta oss för mer info eller läs närmare på vår hemsida.

Nyheter att tänka på inför 2019:
o Arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft 1 januari 2019 för samtliga
arbetsgivare och deklareras första gången i februari. Se separat infoblad eller
kontakta oss så tittar vi på hur vi bäst löser det i ditt företag.
o En ny bestämmelse om karensavdrag istället för karensdag införs från årsskiftet.
Sjuklön betalas från första sjukdagen och karensavdraget är 20% av den sjuklön
man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Hör av dig om du har frågor.
o Bolagsskatten sänks för alla bolag. Sänkningen sker i två steg, för räkenskapsår som
påbörjas under 2019–2020 sänks skatten till 21,4% och sedan sänks den till 20,6%
för räkenskapsår som påbörjas under 2021.
Även expansionsfondsskatten sänks till 20,6%, dock inte förrän år 2021.
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Lämna bokföringen tidigt under 2019:
o

Lämna gärna bokföringsmaterialet för år 2018 så tidigt som möjligt under 2019, gärna i
januari-februari även om årsbesked etc. ännu inte kommit. Det minskar vår höga
arbetsbelastning under våren och ger oss möjlighet att utföra ett bättre arbete.

Checklista inför bokslutet 2018:
Så har åter ett år gått och det blir dags att göra bokslut för år 2018.
Inför bokslutet önskar vi att du så snart som möjligt lämnar följande material:
1 Allt bokföringsmaterial för år 2018.
2 Mottagna fakturor för varor och tjänster levererade under 2018, men som är obetalda
2018-12-31. Detsamma gäller för kundfordringar.
3 Årsbesked och kontoutdrag från banker och ekonomiska föreningar.
4 Skattsedel för slutlig skatt 2017 och årets kontoutdrag från skattekonto samt kopia på
de skattedeklarationer som lämnats för november och december 2018.
5 Bifogad inventeringslista ifylld per 2018-12-31, samt årets eventuella egna uttag av
varor och tjänster ur produktionen.

Hemsida
o

På vår hemsida finns alltid aktuella nyheter och information. Lägg gärna till oss som
startsida i webbläsaren så ni ser viktiga skattenyheter och eventuella inbjudningar från oss.

Vi på Ekonomibyrån Axet tackar för
det år som gått och önskar er en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

