VI PÅ AXET VILL ÖNSKA ER ALLA EN RIKTIGT

GOD JUL OCH GOTT
NYTT ÅR
Medarbetare
I början av 2020 gick Carin Carlson och Josefine Wahlman
på föräldraledighet. Josefine kommer tillbaka i februari
2021. Carin kommer tillbaka i oktober 2021.
Med stor glädje välkomnar vi Jenny Brinklin som ny medarbetare
sedan november 2020 i Axetfamiljen.

Vi välkomnar därför att ni tipsar era bekanta som driver företag om
att Axet nu har god möjlighet att ta emot nya kunder!!!

Årets julklapp
I år har vi valt att skänka pengar till Stadsmissionen istället för den sedvanliga julgåvan.

Axet fyllde 30 år!
Axet fyllde 30 år nu 2020 det skulle ha firats med både fest och resa.
På grund av Corona-pandemin uteblev dess värre allt firande.
Intention finns för att festen ska genomföras när sådana evenemang åter är lämpliga.

Framtidsfullmakt
Vi rekommenderar framtidsfullmakt, Corona-pandemi eller ej. 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 närstående
som tar hand om dina ärenden i ditt ställe. Fråga oss så hjälper vi till!

Corona
Är du sjuk kom inte hit!!! Det gäller för både Axets kunder och anställda.
För att undslippa kontakt vid avlämning av redovisningsmaterial kan vi ses utomhus med gott
avstånd. Det går bra att lämna material i vår postlåda eller ställa utanför så går vi ut och hämtar.

Digitalisering

I dessa tider märker man tydlig hur smidigt arbetet flyter på där tillvägagångssättet är mer digitalt.
Har ni därför möjlighet att istället lösa inlämningen av material digitalt välkomnar vi detta.

Nyheter att tänka på inför 2021:


Förslag om skattereduktion för grön teknik föreslås träda i kraft 1 januari 2021.



Växa-stödet har utökats till 24 mån istället för tidigare 12 mån. Stödet går att söka t.o.m.
den 31 december 2021.



Tillfälligt sänkta egenavgifter för inkomståret 2020.



Klimatklivet planeras ha fyra ansökningsperioder under 2021, den första i slutet av januari.



Förslag om skattereduktion på investeringar. Skattereduktionen ska gälla för inventarier
som köps under 2021 och föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

På vår hemsida finns alltid aktuella nyheter och information!
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Inför bokslutet önskar vi att du så snart som möjligt lämnar följande material!
Checklista inför bokslutet 2020:
1

Bifogad inventeringslista ifylld per 2020-12-31, samt årets ev. egna uttag av varor och
tjänster ur produktionen.

2

Mottagna leverantörsfakturor för varor och tjänster levererade under 2020, men som är
obetalda 2020 12 31. Detsamma gäller för kundfordringar.

3

Årsbesked och kontoutdrag
från banker och ekonomiska
föreningar.

4

Skattsedel för slutlig skatt
2019 & kontoutdrag från
skattekonto. OBS! Behövs inte
om er konsult har fått
ombudsbehörighet på
Skatteverket.
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5

Allt bokföringsmaterial för år 2020.

