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Om du har problem att se 

innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

3:12-UTREDNINGEN HÖJER 

SKATT PÅ UTDELNING OCH 

VINST

Här hittar du en översikt över de nya lagförslagen, med exempel på belopp, tips 
och åtgärder. Du behöver förbereda dig redan 2016, så ta upp planeringen med 
din rådgivare hos oss! Läs mer

STOPP FÖR PRIVATA 

PAKETERINGAR – I VISSA 

FALL
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Vi berättar om vilket skatteupplägg vid försäljning av fastigheter som regeringen 
vill stoppa - och att det inte påverkar planeringen vi tillhandahåller när du ska 
sälja din näringsfastighet. Vårt tillvägagångssätt påverkas inte av 
stopplagstiftningen så du kan lugnt kontakta oss inför din försäljning. Läs mer

ÄNDRADE 

UPPSKOVSREGLER TILL 

RIKSDAGEN

Regeringens förslag att slopa taket för uppskov med skatt på vinst vid 
försäljning av bostad har nu lämnats till riksdagen för beslut. I samma förslag 
ligger förbättrad möjlighet till uppskov även när nästa bostad är billigare. Läs 
mer

E-POSTFAKTURA OCH AUTOGIRO

Slipp pappersfakturor! Vi sänder gärna våra fakturor till dig med e-post istället 
för på papper. Tala om för din kontaktperson hos oss att du vill ha en 
e-postfaktura så ordnar vi det omgående. 

Slipp lägga in betalningar! Samtidigt med e-postfakturan kan du ordna bekväm 
betalning med autogiro. Tala om att du vill ha autogiro så ordnar vi det och du 
slipper hålla reda på betalningarna till oss i fortsättningen. Självklart får du 
faktura (e-postfaktura) som vanligt så du vet vad du betalar för och har en 
ordentlig verifikation.  
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ÖPPETTIDER

Vi har följande undantag från normala öppettider under november - december 
2016.

• Måndag 21 november (utbildning): Begränsat öppethållet
• Måndag 26 december (Annandag jul): Stängt

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

Ändrade 3:12 regler, varför göra 
det enkelt när man kan krångla till 
det? 

Med vänlig hälsning  

Hans Sundqvist
VD

Share Share Forward

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

D IN  BOKFÖR ING  I  MOB ILEN

Hos oss får du dina bokföringsrapporter via internet, utan 

papper. Ta emot bokföringen direkt i din mobil, surfplatta 
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eller dator med vår tjänst Min Redovisning Online. Du slipper 

pappershanteringen och får lätt tillgång till din redovisning 

var du än befinner dig, genom att enkelt logga in via vår 

hemsida. Inloggningsuppgifter får du av din kontaktperson 

hos oss.   

Läs mer om vår gratistjänst

Följ oss på LinkedIn Följ oss på Facebook Vår hemsida

© 2016 RedovisningsHuset i Södertälje AB

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss, har registrerat dig som prenumerant eller på annat 

sätt kommit i kontakt med oss.

Besöksadress

Sydhamnsvägen 55-57, 151 38 SÖDERTÄLJE

Postadress

RedovisningsHuset i Södertälje AB

Box 2074

15102 Södertälje 

Sweden

Add us to your address book

Avregistrera dig 

Uppdatera dina uppgifter

Page 4 of 4Nytt från RedovisningsHuset - 3:12 Utredningen höjer skatten| Stopp för privata pake...

2016-11-17mhtml:file://C:\Users\Emma\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content....

http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/min-redovisning-online/

