Nyheter i GAS-standard 2021-01-14
Moms
Nya momskoder tillagda
20:0 Momspl. inköp varor från EU-land, oreducerad
20:1 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 1
20:2 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 2
21:0 Momspl. inköp tjänster från EU-land, oreducerad
21:1 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 1
21:2 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 2
22:0 Momspl. inköp tjänster utanför EU, oreducerad
22:1 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 1
22:2 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 2
50 Beskattningsunderlag vid import
50:0 Beskattningsunderlag vid import, oreducerad
50:1 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 1
50:2 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 2

Nytt format på befintliga momskoder
Nytt format på befintliga momskoderna 050, 051, 052 ändrat till 05:0, 05:1, 05:2 . Ändring gjord för att
förtydliga vilket fält på momsdeklarationen som beloppen ska till.

Momskoder för baskonton som lagts till 2020-01-01 är korrigerade
Denna ändring gör att om en momsrapport tas ut för hela 2020 blir momskoderna i rapporten rätt.
Momskoderna korrelerar med fält i momsdeklarationen.
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Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %, Momskod 30,Utgående moms från inköp, oreducerad
Utgående moms import av varor, 25 %, Momskod 60,Utgående moms på import, oreducerad
Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %, Momskod 31,Utgående moms från inköp, reducerad 1
Utgående moms import av varor, 12 %, Momskod 61,Utgående moms på import, reducerad 1
Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %, Momskod 32,Utgående moms från inköp, reducerad 2
Utgående moms import av varor, 6 %, Momskod 62,Utgående moms på import, reducerad 2
Inköp av varor från annat EU-land, 25 %, Momskod 20:0,Momspl. inköp varor från EU-land, oreducerad
Inköp av varor från annat EU-land, 12 %, Momskod 20:1,Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 1
Inköp av varor från annat EU-land, 6 %, Momskod 20:2,Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 2
Inköp av tjänster från land utanför EU, 25 %, Momskod 22:0,Momspl. inköp tjänster utanför EU, oreducerad
Inköp av tjänster från land utanför EU, 12 %, Momskod 22:1,Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 1
Inköp av tjänster från land utanför EU, 6 %, Momskod 22:2,Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 2
Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %, Momskod 21:0,Momspl. inköp tjänster från EU-land, oreducerad
Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %, Momskod 21:1,Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 1
Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %, Momskod 21:2,Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 2
Import av varor, 25 %, Momskod 50:0,Beskattningsunderlag vid import, oreducerad
Import av varor, 12 %, Momskod 50:1,Beskattningsunderlag vid import, reducerad 1
Import av varor, 6 %, Momskod 50:2,Beskattningsunderlag vid import, reducerad 2

Momskoder tillagda på baskonton
Momskod 05:0 (Beskattningsunderlag vid import, oreducerad) tillagd på baskonto 3413, Uthyrning lokaler,
momspliktiga 25%
Momskod 48 (Ingående moms att dra av) tillagd på baskonto 2647, Ingående moms omvänd skattskyldighet
varor/tjänst.

Baskontoförändringar inför 2021-01-01
Ändrade benämningar
Baskonto Ny benämning
1720
Förutbetalda leasingavgifter
7631
Personalrepresentation
7633
Representation, frivilligarbetare

Tidigare benämning
Förutbetalda leasingavgifter, kortfr.del
Personalrepresentation, avdragsgill
Representation, frivilligarbetare, avdragsgill

Tillagda konton
Baskonto 2121 "Periodiseringsfond 2021"
Baskonto 4610 "Inköp av tjänster som ska vidareförsäljas"
Baskonto 5139 "Övrigt"
Ändrade giltighetstider
Baskonto 2743 "Pensionspremier till Kyrkans pensionskassa" giltighet upphör 2021-12-31
Baskonto 2124 "Periodiseringskonto 2014" giltighet upphör 2021-12-31
Baskonto 7632 "Personalrepresentation, ej avdragsgill" giltighet upphör 2021-12-31
Baskonto 7634 "Representation, frivilligarbetare, ej avdragsgill" giltighet upphör 2021-12-31
Baskonto 5131 "Uppvärmning" förlängt giltighetstid till 9999-12-31.
Följande baskonton kräver ej kombination med verksamhet eller område;
4510 "Inköp av varor från annat EU-land"
4515 "Inköp av varor från annat EU-land, 25 %"
4516 "Inköp av varor från annat EU-land, 12 %"
4517 "Inköp av varor från annat EU-land, 6 %"
4530 "Inköp av tjänster från utlandet"
4531 "Inköp av tjänster från land utanför EU, 25 %"
4532 "Inköp av tjänster från land utanför EU, 12 %"
4533 "Inköp av tjänster från land utanför EU, 6 %"
4535 "Inköp av tjänster från annat EU land, 25 %"
4536 "Inköp av tjänster från annat EU land, 12 %"
4537 "Inköp av tjänster från annat EU land, 6 %"
4540 "Import av varor utanför EU"
4545 "Import av varor, 25 %"
4546 "Import av varor, 12 %"
4547 "Import av varor, 6 %"
4599 "Korrektivkonto moms utland"

Behörigheter
All behörighet till Web Bokföringsorder och Web Bokföringsorder attest borttagen.

