
 

 

Uppdatering av Bokslut/Bokslut Företag 
Version 2023.2.2/2023.B.2 

Överföring av underlaget för skattereduktion för inventarieinköp från Bokslut till Skatt 
Vid import från Bokslut till Skatt överförs nu hela underlaget för skattereduktion för inventarieinköp 2021, 
även om allt inte kan utnyttjas i år. Anledningen till det är att Skatteverket vill upplysa om underlaget som 
eventuellt inte kan utnyttjas på specifikationen till inkomstdeklarationen nästa år. Deklarationer som redan 
är klara eller inlämnade behöver inte ändras enligt Skatteverket. 

OBS! Bokslutet måste sparas om i version 2023.2.2 för att hela underlaget ska föras över till Skatt.  

 
Beräkningsdialog för skattereduktion i Bokslut 

 

 
Inkomstdeklaration 2 
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Uppdateringar i version 2023.2.1/2023.B.1 

Problem löst med rapporten för äganderättsförbehåll i anläggningsregistret 
Ett fel uppstod i version 2023.2 med rapporten äganderättsförbehåll. Den gick inte att förhandsgranska och när 

utskriftsdialogen öppnades visades ett felmeddelande. Detta är nu löst.  
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Nyheter i Bokslut/Bokslut Företag 
Version 2023.2/2023.B 
 
De viktigaste nyheterna i denna version är 

• Årsuppdaterade bokslutsbilagor för 2023 

• Stöd för hänvisning till elektronisk underskrift av årsredovisning och revisorspåteckning 

• Stöd för att notifiera revisorn vid digital inlämning av årsredovisningen 

Årsuppdaterade bilagor 
Följande bilagor har årsuppdaterats: 

• Bilagan för beräkning av lager i jordbruk har uppdaterats med 2022-års produktionsutgifter enligt  

SKVFS 2022:25. 

• Bilagan för fastighetsskatt/ -avgift, 2513R, finns nu för räkenskapsår som avslutas under 2023. 

• Procentsatserna på bilagorna för beräkning av särskild löneskatt samt för beräkning av skuld Fora har 

uppdaterats med 2023-års avgifter/premier.  

Övriga justeringar 
Följande justeringar har gjorts på bilagor, noter etc.: 

• Årskonverteringen av bilagorna ”179B Upplupna intäkter” och ”299A Övriga upplupna kostnader” fungerar nu 

som den ska.  

• Utskriften med linjer och ramar av bilagan för beräkning av periodiseringsfond är nu korrekt.  

• Nu överförs beräkningen av deklarationspost på semesterlöneskuld på bilagan för Fora 2950B korrekt till 

första sidan. 

• Beräkningen av skattereduktion för förnybar el och på inventarieinköp gjorda 2021 kan inte längre bli 

negativ. Vi har även lagt in en funktion för att uppdatera beräkningen när underlaget ändras.   

• Nu ska inte två bilagor kunna få samma bilagenummer, vilket kunde hända om huvudspecifikationer inte 

används och bilagan 2510 Skatteskuld/skattefordran var skapad.  

• Noten ”Aktuell och uppskjuten skatt” räknar inte längre ut skatt när resultatet är negativt.  

• Noten ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” avrundar inte längre summan för IB annorlunda 

jämfört med UB.  

Uppdaterade bakgrundskontoplaner 
Standardkontoplanerna samt kontoplanen för jord- och skogsbruk har uppdaterats enligt BAS-gruppens justeringar 

för 2023, läs mer här. Kyrk-BAS och Stift-BAS har uppdaterats enligt 2022 års upplaga.  

Elektronisk underskrift av årsredovisningen och revisorspåteckningen 
Det finns nu stöd för hänvisning till elektronisk underskrift av årsredovisningen och revisorspåteckningen som 

många har efterfrågat. När hänvisning görs till elektronisk underskrift går det inte att fylla i datum, eftersom detta 

ändå framgår av de elektroniska underskrifterna. Om datum redan har fyllts i tas detta därför bort.  

 

När årsredovisningen och eventuellt revisorspåteckningen har signerats elektroniskt och ska laddas upp digitalt till 

Bolagsverket måste hänvisningen till elektronisk underskrift tas bort. Då öppnas datumfälten för manuell inmatning 

och du fyller i datum för de elektroniska underskrifterna. En årsredovisning som laddas upp digitalt till Bolagsverket 

https://www.bas.se/kontoplaner/jamfor-kontoplaner/
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måste innehålla uppgift om datum. Detta eftersom de elektroniska signaturerna inte följer med i den avskrift av 

årsredovisningen som laddas upp till Bolagsverket.  

 

Ska den elektroniskt underskrivna årsredovisningen och eventuellt revisorspåteckning skickas in på papper till 

Bolagsverket behöver du inte ändra något. 

Underskrift av årsredovisningen 

På uppgiftssidan för underskrift av årsredovisningen finns den nya inställningen för ”Hänvisning till elektronisk 

underskrift”.  

 

Det finns fyra olika förslag på formulering som du får upp när du klickar på knappen ”Hämta förslag på text”. Med 

och utan ort samt om det är en eller flera personer som signerar. Ort är ingen obligatorisk uppgift. Är ort angivet 

hämtas det till textförslag, annars går det att justera manuellt.  

 

 
 

OBS! Nyheter till årsredovisningen måste hämtas för att denna mening ska skrivas ut.  

Underskrift av revisorspåteckningen 

På uppgiftssidan för revisorspåteckningen finns den nya inställningen för ”Min/Vår revisionsberättelse har lämnats 

den dag som framgår av min/vår elektroniska underskrift”.  

 

 
 

Nyheter till årshandlingen behöver inte hämtas för att denna mening ska skrivas ut.  
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Digital inlämning av årsredovisningen 

Notifiering 

Bolagsverket har uppdaterat sin e-tjänst med en efterfrågad funktionalitet från sina kunder om att det ska vara 

möjligt att notifiera revisorn när årsredovisningen är uppladdad till det egna utrymmet. Den/de som notifieras får då 

ett e-postmeddelande med uppmaning om att ladda upp revisionsberättelsen. Notifieringen ska därför endast göras 

när revisionsberättelsen laddas upp från en annan programvara. Det skickas inget mejl från Bolagsverket om 

revisionsberättelsen ingår i årshandlingen och laddas upp från Capego Bokslut. E-postmeddelandet har följande 

lydelse: 

 

 
 

Funktionen för att notifiera revisorn finns i guiden för digital inlämning av årshandlingen. Skriv in e-postadress och 

klicka på knappen ”Lägg till”. Det går att notifiera flera personer. 

 

 

E-postadress i historiken 

E-postadressen till personen som ska signera fastställelseintyget framgår nu även i historiken över den digitalt 

inlämnade årsredovisningen.  

Revisionsberättelserna 
Revisionsberättelserna har uppdaterats enligt FAR:s ändringar i RevR 700/RevR 17 2023. Nyheter måste hämtas för att 

ändringarna ska uppdateras.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Kristina Dahlberg – Produktchef   



 

 6 
 

Kontaktinformation  
 

Mer information om din produkt, webbsupport och FAQ-listor  

support.wolterskluwer.se  

Support  

Mejla oss för programrelaterad support  

E-post: support@wolterskluwer.se  

Kundservice  

Kontakta vår kundservice med frågor gällande ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av 

abonnemang, adressändring, med mera.  

 

E-post: kundservice@wolterskluwer.se  

Telefon: 031-775 17 00  

Säljare 

Prata med våra säljare för mer information om våra lösningar inom skatt och ekonomi, förmånspaket och 

utbildningar.  

 

E-post: salj@wolterskluwer.se  

Telefon: 031-775 17 00 

 

https://support.wolterskluwer.se/
mailto:support@wolterskluwer.se
mailto:kundservice@wolterskluwer.se
mailto:salj@wolterskluwer.se

