
 
Ny skatteförfarandelag 
 
Riksdagen har antagit propositionen om skatteförfarandelagen.Den nya lagen innebär 
bl.a. nyheter gällande sista dagen för inlämnande av deklarationen för företag och hur 
företag med brutet räkenskapsår ska betala sin preliminärskatt. Lagen träder i kraft 1 
januari 2012. 
 
 
FÖRETAG MED BRUTET RÄKENSKAPSÅR BÖR SE UPP MED ÄNDRADE REGLER 
FÖR SKATTEBETALNING 
 
 

Beskattningsår 
I och med den nya lagen införs fyra nya beskattningsår 

- 1 januari- 31 december 
- 1 maj-30 april 
- 1 juli-30 juni 
- 1 september-31 augusti 

 
De företag som inte har ett räkenskapsår som överensstämmer med något av beskattningsåren 
kommer att få det beskattningsår som slutar närmast efter det egna räkenskapsåret. Företagets 
beskattningsår kommer att styra sista dagen för inlämnande av deklarationen, vilken 
betalningsperiod som ska gälla för preliminärskatt, när slutskattebeskedet kommer och när 
den slutliga skatten senast ska vara betald. 
 
 

Inlämnande av deklaration 
Inlämnande av deklaration kommer i princip att infalla sex månader efter beskattningsårets 
utgång. Vid elektronisk inlämnande kan man få lämna deklarationen sju månader efter 
beskattningsårets utgång. Övergångsreglerna innebär att företag med räkenskapsår som slutar 
under perioden den 31 januari 2013-30 juni 2013 ska lämna två deklarationer för räkenskapsår 
som slutar under 2013. En som slutar under 2012 och en som slutar under år 2013. 
 
 

Skattebetalning 
De nya beskattningsåren innebär också att för de flesta företag med brutet räkenskapsår 
kommer förfallodagen för den slutliga skatten att förändras liksom betalningsperioden för 
preliminärskatten. 
För företag med brutna räkenskapsår som slutar under perioden från och med den 31 januari 
till och med den 31 augusti kommer för räkenskapsår 2011/2012 debitering av preliminärskatt 
ske för perioden 1 januari 2012 fram till den dag företagets debiteringsperiod börjar, se ovan. 
Detta innebär att ett företag vars räkenskapsår slutar under perioden 31 januari- 30 april 2012 
endast betalar 4/12 av den beräknade preliminärskatten. Debiterad preliminärskatt kommer 
normalt sett att motsvara samma preliminärskatt per månad som debiterades året innan. 
 



Det nya systemet med preliminärskattebetalningarna ska börja gälla redan från och 
med räkenskapsår som påbörjas 1 februari 2012 eller senare. Övergångsreglerna enligt 
följande: 
 
Räkenskapsår som avslutas 2 februari - 30 april 2012 
Ex. avslut 30/4 
Preliminärskatt som betalas i februari 2012-maj 2012 avser räkenskapsår 2011/2012) 
Betalningen sker endast med 4 preliminärskatter på den deklaration som lämnas den 2 maj 
2013. Betalningar som sker från juli 2012 avser den deklaration lämnas november 2013. 
( Det betyder att bolaget lämnar 2 deklarationer samma kalenderår) 
 
Räkenskapsår som avslutas maj – juni 2012 
Preliminärskatt som betalas i februari -juli  2012 avser räkenskapsår 2011/2012) 
Betalningen sker endast med 6 preliminärskatter på den deklaration som lämnas den 2 maj. 
Betalningar som sker från september 2012 avser den deklaration lämnas december 2013. 
 
Räkenskapsår som avslutas juli-augusti 2012 
Preliminärskatt som betalas i februari 2012- september 2012 avser räkenskapsår 2011/2012) 
Betalningen sker endast med 8 preliminärskatter på den deklaration som lämnas den 2 maj 
2013. Betalningar som sker från september 2012 avser den deklaration lämnas mars 2014. 
 
Kommentar: 
Övergångsreglerna kommer troligen att leda till en kvarskatt om man själv inte begär  
jämkning. Om man väljer att inte jämka upp sin F-skatt bör företaget göra en 
fyllnadsinbetalning senast den 12 februari 2013. Detta innebär att de företag som tillämpar 
brutet räkenskapsår kommer att få en likviditetspåfrestning. 
 
De ovan nämnda beskrivna förändringarna innebär en försämring främst för företag med  
brutet räkenskapsår.  
Dessa företag har hittills haft längre tid på sig att betala både preliminärskatt och slutlig skatt 
jämfört med företag med kalenderår som räkenskapsår. Dessutom kommer företag med brutet 
räkenskapsår i framtiden få kortare tid på sig att lämna sin deklaration. 
Det kommer därför att krävas en viss planering av företag med brutet räkenskapsår att hantera 
övergången mellan gamla och nya systemet.  
 
Ta gärna kontakt med oss på byrån om du undrar över vad som gäller för ditt företag  
 
 


