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Konsekvenser av nya skatteförfarandelagen
Från och med den 1 januari 2012 träder, under förutsättning av riksdagens beslut,
den nya skatteförfarandelagen (prop. 2010/11:165) i kraft. Det innebär flera förändringar i skatteredovisningen för kommuner och landsting.

Möjlighet att utse fler deklarationsombud förutom den som är
ansvarig för deklarationen
Förutom den som idag är ansvarig för skattedeklarationen kommer det att finnas möjlighet att utse flera deklarationsombud, för kommunen eller landstinget. Detta underlättar vid semestrar och andra ledigheter. Deklarationsombuden får dock även fortsättningsvis bara deklarera elektroniskt.
Den som är deklarationsombud i dag kommer att vara det även i fortsättningen, dvs.
ingen ansökan som behöver förnyas. Kommuner och landsting som har ombud samt
de som är ombud kommer att få information från Skatteverket om förändringarna som
gäller i och med den nya lagen
Som deklarationsombud har man även tittbehörighet till eSkattekontot. Behörig firmatecknare kan även lägga och ta bort spärr på egen begäran och kan även begära utbetalning om det finns överskott på kontot.
Endast ett åttiotal kommuner och landsting utnyttjar i dag möjligheten att deklarera
elektroniskt. En anledning kan vara att det är det firmatecknarens eller ombudets elegitimation som används även när deklaration görs för en juridisk person. Det går
också att ”köpa” kort hos bankerna som innehåller en e-legitimation, den är fortfarande knuten till den fysiska personens personnummer.
Det finns många fördelar med att skattedeklarera med e-legitimation, det går snabbare,
blir rätt summerat och man slipper tolkningsfel.
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Inlämningstidpunkt för skattedeklaration
I skattedeklarationen redovisas moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Senast
den 12 varje månad ska skattedeklarationen vara inlämnad. Skattedeklarationen anses
betald genom att ett belopp motsvarande summan på skattedeklarationen minskar
skatten som betalas ut genom kommunavräkningen Betalning av dessa skatter och
avgifter ska göras genom avräkning vid utbetalning av preliminära skatteintäkter och
utjämning m.m. När deklarationen är inlämnad måste Skatteverket rätta eventuella fel
innan utbetalning kan ske. Om alla kommuner och landsting skulle lämna in sina
skattedeklarationer tidigare alternativt om alla e-deklarerade, skulle kommunavräkningen kunna göras tidigare. Alla kommuner och landsting måste nämligen ha lämnat
in sina uppgifter och uppgifterna måste vara rättade innan Skatteverket kan betala ut
pengarna. Normalbeloppet som betalas ut till kommunsektorn varje månad är ca 40
miljarder kronor. Dessa medel skulle kunna betalas ut via kommunavräkningen den
17:e varje månad i stället för mellan den 20:e till 23:e som nu ofta sker.

All skatten dras via kommunavräkning
De skatter som kommuner och landsting betalar är fastighetsskatt och i undantagsfall
fastighetsavgift samt särskild löneskatt på pensioner. Från och med 2012 ska alla skatter betalas via kommunavräkning, dvs. inte betalas in manuellt.

Tömning av skattekontot
Ytterligare en nyhet som, om riksdagen så beslutar, träder i kraft efter årsskiftet är att
skattekontot stäms av och ”nollas”, vilket innebär att tillgodohavanden betalas ut,
varje månad efter avstämning, vilket sker den första helgen varje månad. Det innebär
att om man INTE vill att tillgodohavandet ska betalas ut till kommunen måste man
meddela Skattemyndigheten detta.
Kontot töms även om man gjort en extra inbetalning för kommande skatt, därför måste
man meddela att dessa medel ska spärras till förfallodagen, i annat fall betalas pengarna ut vid nästa månadsavstämning som görs den första helgen varje månad.

Återbetalning av momsersättningen
Mellan den 12:e och 19:e varje månad görs inga maskinella utbetalningar, därför
måste ansökan om momsersättning lämnas in i god tid före den 12:e i månaden. Ansökan om momsersättning måste alltså även fortsatt lämnas in senast den 10:e för att
bli utbetald den 19:e i månaden. Om den lämnas efter den 10:e betalas den ut med
automatik senast när skattekontot töms automatiskt, det vill säga vid månadsavstämningen, den första helgen månaden efter månadsskiftet.
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Hur får jag veta mer?
Mer information om förändringar i samband med nya skatteförfarandelagen kommer
att skickas ut tillsammans med F-skattsedlarna för 2012. Information kommer också
att läggas ut på Skatteverkets webb successivt. Dessutom kommer information att
skickas ut till kommuner och landsting inför 2012.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62, Mona Fridell
tfn 08-452 79 10, båda vid avdelningen för ekonomi och styrning, samt Jeanette Fored
tfn 08-452 79 24, avdelningen för juridik.
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