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Kortfattad checklista för Årsskiftesrutiner 

2022/2023 

*************** 
Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2022!  

Några viktiga punkter att tänka på för att få ett enkelt avslut på året i Scrollan: 

• Se till att alla fakturor med Rotavdrag som ska vara på 2022 är sända till kund och 

betalda senast den 31/12 – 2022.  

• När du registrerar betalningar som tillhör 2022 och som sedan ska sändas på fil till 

skatteverket måsta du skriva ut journal på endast decembers inbetalningar och 

därefter skapa filen till Skatteverket. Du måste då välja datum på journalutskrift 

 

 
 

• Du kan nu skapa fil till skatteverket på de Rot avdrag som tillhör beskattningsåret 

2022, man får inte blanda dem med fakturor som betalats from 1/1 2023. Finns 

blandade inbetalningsdatum i filen till skatteverket godkänns den ej och man får 

göra ansökan manuellt för respektive år och person på Skatteverket. 

 

• Viktigt att tänka på är att alla Rot avdrag för Grönteknik ej går med i filen från 

Scrollan utan görs manuellt på Skatteverket, kontrollera så att du fått med alla under 

året där. 
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Vi rekommenderar dig att uppdatera ditt Scrollan till senaste versionen för att få möjlighet att ta del 

av all utveckling som gjorts under året i Scrollan. 

 

• Gå till vår hemsida www.scrollan.se 

 

• Där loggar du in med Scrollan och lösen 232323 

 

• Klicka dig in på ”Nedladdningar” 

 

http://www.scrollan.se/
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• Här navigerar du dig enkelt vidare för uppdatering genom att ta hjälp av och uppfylla  

systemkrav samt följa installationsanvisningen punkt för punkt. 

 

 
• Vill du ha vår teknikers hjälp med uppdatering kommer du enkelt i kontakt med oss 

via vårt formulär som du finner under ” Kontakta oss” 

 


