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Årsredovisning
Nu är det snart tid för dig som god man, förvaltare eller förmyndare att
lämna in årsredovisning för året som gått. Årsredovisningen ska vara
inlämnad till överförmyndarkansliet före 1 mars.
Kan du inte lämna in årsredovisningen före 1 mars, kontakta
överförmyndarkansliet och begär anstånd. Underlåtenhet att inkomma med
årsredovisning kommer att medföra vitesföreläggande (böter).
Av miljöhänsyn skickar vi endast med två årsredovisningsblanketter. Du
hittar även ifyllningsbara blanketter på hemsidan, www.hedemora.se > stöd
& omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan > blanketter.
Överförmyndarkansliet kommer att göra en djupgranskning på ca 10 % av
årsredovisningarna, vilka är slumpmässigt utvalda. Om ditt/dina uppdrag är
föremål för djupgranskning finns meddelande om detta i separat brev.
Överförmyndarkansliet vill påminna om att du noga följer anvisningen
för årsredovisning innan du skickar in redovisningen, för att säkerställa
att allt är komplett.
Överförmyndarkansliet vill också informera om att huvudmän som betalar
gode mannens/förvaltarens arvode, rese- och kostnadsersättning har i vissa
fall rätt att få handikappersättning från Försäkringskassan för dessa
merkostnader.
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Har god man/förvaltare erhållit arvode från huvudmannen ska skatt och
arbetsgivaravgift betalas till Skatteverket, en ”förenklad
arbetsgivardeklaration”
(SKV 4805) lämnas till skatteverket.
Skatteverket tillhandahåller mer information i broschyren SKV 315-10,
www.skatteverket.se/godman eller per telefon 0771-567 567.
Överförmyndarkansliets mål är att man ska ha granskat och fattat beslut om
eventuellt arvode senast 12 veckor efter att komplett årsredovisning
inkommit.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

V-Dala överförmyndarkansli

Bilagor
Anvisning för årsredovisning
Årsredovisningsblanketter
Redogörelseblankett
Specifikation för resor
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