Nyhetsbrev oktober 2021

Moms och skatt
FAQ‐frågor gällande moms‐ och skattedomen är nu uppdaterade. På samma sida finns även information kring
nationell nivås rättelser av fakturor från 2020 publicerad. Även en mall för omprövning av moms för perioden
2015–2020 finns publicerad.
Läs mer om moms och skatt här.

Begravningsverksamhet
Information om begravningsverksamheten hanteras av kyrkokansliet i Uppsala. Här hittar du informationen
kring verksamheten. Modell för särredovisning publiceras under Ekonomi.
Läs mer om begravningsverksamheten här.

Utbildningar
Nu smyger vi i gång med fysiska utbildningar men erbjuder även ett antal digitala mikrokurser. Observera att
för några av kurstillfällen är anmälningstiden väldigt kort! En nyhet är att vi erbjuder de digitala
utbildningarna kostnadsfritt men inför en så kallad no show‐avgift. Detta innebär att om du som är anmäld
inte kan delta och varken avbokar din plats eller låter en kollega överta platsen kommer ni att debiteras en
avgift på 450 kr. Avgiften för fysiska kurser är oförändrad, se respektive utbildning.
Inför bokslut och årsredovisning
Fysisk heldagsutbildning, Uppsala och Göteborg (observera kort anmälningstid till Göteborg , senast 8
nov)
Digital halvdagsutbildning
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
Digital halvdagsutbildning (observera kort anmälningstid, 8 nov)
Ekonomi för ekonomer ‐ bokslut och årsredovisning
Fysisk tvådagarsutbildning, Uppsala
Läs mer om utbildningarna och anmäl dig här.

Securitas åter investeringsbart
Securitas är återigen investeringsbart till följd av förbättrade arbetssätt och stärkt organisation. Svenska
kyrkans nationella nivå öppnar upp för att Securitas AB återigen ska kunna ingå i kyrkans placeringar, ifall
förvaltarna så önskar. Dock ska varje förvaltare ha bolaget under lupp och följa utvecklingen noga.

Läs mer om Securitas på intranätet.

Ethosdagen blir digital
Även kommande Ethosdag kommer att bli digital. Denna gång kommer den hållas i januari 2022 för att
förvaltarna skall få med hela 2021 i sina presentationer. Inbjudan kommer som vanligt att skickas ut från SEB.
Information om och länkar till Ethosdagen 2021 kommer att finnas tillgängliga på intranätet precis som
Ethosdagen 2020.
Svenska kyrkan och SEB har ett omfattande samarbete kring de så kallade Ethosfonderna. De har utvecklats i
samarbete för att möta de kyrkliga samfundens efterfrågan på ansvarsfull förvaltning. Fonderna har lång
historik och den finansiella avkastningen har varit god och förvaltningskostnaderna är väldigt låga.
Läs mer om Ethosdagen på intranätet.

Kommande nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras i början av december. Det kommer bland annat innehålla
bokslutsinformation samt 2021 års branschanpassningar för årsredovisningen.
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