
 

 

Välkommen 

in med årets 

deklaration 
 

Nytt år och det börjar 

bli dags att tänka på 

årets deklaration 
 

Du som har en digital 

brevlåda får din 

inkomstdeklaration ungefär 

den 6-10 mars. Har du ingen 

digital brevlåda skickas 

deklarationen till din 

folkbokföringsadress så det 

är viktigt att vara 

folkbokförd på rätt adress 

senast den 1 mars. 

Senast den 15 april ska alla 

ha fått sina blanketter. 
 

 

Ni finner oss numera på 

Sundsesplanaden 2, 

Hudiksvall 
 

Observera att det INTE går att 

lämna material i våra tidigare 

lokaler i Bergsjö 
 

 

Hör gärna av er till oss om ni 

har några frågor och 

funderingar så hjälper vi 

gärna till.  
 

KONTAKT 

TELEFON: 

0650-996 30 
 

E-POST: 

Info_hudiksvall@contrado.se 
 

www.contrado.se 

 

 

 

 

 

 

CHECKLISTA 

 Bankengagemang per 31/12 (gäller aktiebolag 

med bokslut sista december) 

 Skattsedel för beskattningsåret, både preliminär 

och slutlig 

 Bokföring samt övrigt material för bokföringsåret 

 Förteckning på kundfordringar och leverantörs-

skulder per 31/12 

 Kontoutdrag för hela året för både bank och 

skattekonto 

 Årssammanställning på moms och AGI 

 Övrigt material som kan vara av intresse för 

deklarationsarbetet 

 Förtryck blankett (om ni fått den per post) inkl alla 

sidor, även den gulrandiga  

 Årsbesked och kontrolluppgifter 

 

BRA DATUM ATT HÅLLA KOLL PÅ 

 Kvarskatt på mer än 30 000 kr  
13 februari 2023 är sista dagen för att göra en 

extra skattebetalning om vill undvika 

kostnadsränta 

 Digital brevlåda  
Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital 

brevlåda för att få deklarationen digitalt 

 Förhandstitt  

Med e-legitimation kan du logga in på 

skatteverket.se och se din deklaration fr om den 

10/3 

 Kom in med ditt material  
Senast den 31/3 önskar vi få in ditt material. 

Observera att vi numera finns på 

Sundsesplanaden 2 inne i Hudiksvall.   

 Kvarskatt på mindre än 30 000 kr 

Gör en extra skattebetalning, om du räknar med 

kvarskatt under 30 000 kronor och vill undvika 

kostnadsränta, senast den 3/5 2023 
 


