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Nytt beslut utdelningsutrymme.
Minska din skatt med investeraravdraget.
K-regler ersätter allmänna.
Föreläsningar "Näringsidkarens inkomst". 

Om du har problem att se innehållet, klicka här

Välkommen till vårt första nyhetsbrev
Premiär! Här får du första utskicket av RedovisningsHusets nyhetsbrev.
Mer om Redovisningshuset

AKTIEBOLAG
Den 20/11 beslöt riksdagen om den nya utformningen av reglerna för utdelningsutrymme. 
Det kan ge dig möjlighet att ta ut mer utdelning till 20 % skatt och att sänka skatten när du 
säljer ditt bolag.
Läs mer

Minska din skatt med 7 500 kr med investeraravdraget! Investeraravdraget ger dig fr o m 
den 1/12 ett rent bidrag genom skattesänkning, om du köper ditt aktiebolag på rätt sätt.
Läs mer
Beställ lagerbolag här

AKTIEBOLAG OCH EKONOMISKA FÖRENINGAR
Fr o m 2014 måste alla aktiebolag och ekonomiska föreningar (inkl bostadsrättsföreningar) 
lämna dagens allmänna regler för sin redovisning för att istället välja lämplig typ av K-
regler.
Läs mer

ENSKILD FIRMA OCH HANDELSBOLAG/KOMMANDITBOLAG

http://redovisningshuset.se/om-oss/
http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/kortfakta/utdelning-forsaljning-aktiebolag/
http://redovisningshuset.se/investeraravdrag/
http://redovisningshuset.se/vara-tjanster/bolag/lagerbolag/
http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/kortfakta/k-regler/


Ett återkommande problem brukar vara att svara på frågan "Vilken inkomst har du"? 
Oavsett om frågan kommer från försäkringskassan, en kreditgivare eller någon annan så 
är svaret inte så lätt att få fram som för den som bedriver verksamheten i någon annan 
form (tex aktiebolag) och då är anställd.
På begäran har vi därför tagit fram ett föreläsningsmaterial om hur inkomsten kan 
bedömas och räknas om till en ungefärlig lön. Första föreläsningen hölls 27/11 och fler är 
på gång.
Läs mer

GOD FORTSÄTTNING

Hans Sundqvist
VD 

Hos oss köper du lagerbolag och nybildning för låga 2 800 kr exkl moms. Du 
får organisationsnummer och registreringsbevis direkt vid köpet, så att du omgående kan 
börja förbereda avtal i din verksamhet m m.

Beställ lagerbolag här

© 2014 RedovisningsHuset i Södertälje AB
Du får detta e-brev eftersom du är kund hos oss, har registrerat dig 
som prenumerant eller på annat sätt kommit i kontakt med oss.

Vi finns på LinkedIn
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http://redovisningshuset.se/vara-tjanster/bolag/lagerbolag/
http://redovisningshuset.se/om-oss/rh-metoden/
http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/kortfakta/naringsidkarens-inkomst/


Besöksadresser
Stockholm: Brännkyrkagatan 30  |  Södertälje: Sydhamnsvägen 55-
57

Postadress (gemensam för båda kontoren)
RedovisningsHuset i Södertälje AB
Box 2074
15102 Södertälje
Sweden

Add us to your address book

Avregistrera dig
Uppdatera dina uppgifter
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