Håll koll på viktiga datum
Missa inga viktiga datum som företagare. Här är Resultats Kom ihåg! för årets första
månad 2020. Du kan också alltid gå in på Skatteverkets webb och ta reda på exakt
vilka datum som gäller för just ditt företag.

2 januari
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 maj 2019).
3 januari
Egen skattebetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst 30 000 kronor för
företag med räkenskapsår avslutat 31 juli eller 31 augusti 2019.
15 januari
Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 31 maj
eller 30 juni 2019.
17 januari
Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för december, betalning.
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för december, betalning.
Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för december, betalning.
– Individuell arbetsgivardeklaration för december.
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för december, betalning.
– Moms för november, deklaration och betalning (vid månadsredovisning).
Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, elektronisk
deklaration)
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 maj och 30 juni 2019, betalning och deklaration.
20 januari
EU-försäljning för december (vid månadssammanställning på papper).
EU-försäljning för oktober–december (vid kvartalssammanställning på papper).
MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till
privatpersoner i andra EU-länder), för oktober till december, deklaration och betalning.
27 januari
EU-försäljning för december (vid månadssammanställning elektroniskt).
EU-försäljning för oktober–december (vid kvartalssammanställning elektroniskt).
Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Individuell arbetsgivardeklaration för december.
– Moms för december, deklaration och betalning.
Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, EU-handel bedrivs)
– Moms för räkenskapsår som slutar 30 november 2019, betalning och deklaration.
Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms
– Moms för räkenskapsår som slutar 30 november 2019, betalning och deklaration.
31 januari
Kontrolluppgifter för inkomståret 2019 till Skatteverket. KU10 behöver inte lämnas om
individuella arbetsgivardeklarationer lämnats under 2019.
Årsredovisning & revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 juni 2019).
Sista dag för företagare att begära utbetalning från Skatteverket för utfört husarbete som
kunden har betalat under 2019.

Kalendariet publiceras i samarbete med tidningen Resultat

