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AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

KVARSKATT REDAN 12
DECEMBER

Är du en av de företagare som har fått kvarskatt? Se upp då med förfallodagen.
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Skatteverket har lagt om sina rutiner och sänder ifrån i år ut skattebeskeden tre
månader tidigare. Det innebär tyvärr också att kvarskatten ska betalas tre
månader tidigare. Kolla vad som står i ditt skattebesked. De flesta ska betala
kvarskatten den 12 december 2016, det vill säga idag!
Om du inte redan har betalat så gör det snarast möjligt för att undvika hög
ränta, eller betala så mycket som möjligt nu och planera för hur resten ska
betalas. Det tjänar du på. I två inlägg, från 15 oktober och 8 december,
beskriver vi hur de nya reglerna fungerar och hur Skatteverket beräknar
räntan. Läs mer

UPPSKOV MED SKATT VID
FÖRSÄLJNING AV BOSTAD
BESLUTAT

Nu har riksdagen beslutat om de nya reglerna för uppskov med skatt.
Ändringarna innebär möjlighet att söka uppskov med obegränsta belopp för
vinster vid försäljning från den 21 juni 2016 och fyra år framåt, samt förbättrade
möjligheter att söka uppskov även om du köper en billigare ersättningsbostad.
Vi manar dock till eftertanke innan du söker uppskov och visar med
räkneexempel hur dyrt det kan bli. Läs mer

SKATTEÄNDRINGAR 2017 NYA MÖJLIGHETER

Riksdagen har nu fattat det formella sista beslutet för att skatteändringarna vi
har berättat om under året ska börja gälla den 1 januari 2017.
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Det gäller nytt REP-avdrag inom RUT-avdraget, momssänkning för
reparationer, slopat avdrag för måltider vid representation men förbättrat
momsavdrag, ingen momsregistrering vid låg försäljning, samt Växa-stöd till
först anställd i enskild firma.
Du som har kontant försäljning av reparationstjänster behöver tänka på att
uppdatera ditt kassaregister med den nya momssatsen 1 januari. Läs mer

4 STARKA SKÄL ATT
SKAFFA LAGERBOLAG NU I

DECEMBER

Vi ger dig fyra tunga skäl att skaffa aktiebolag nu, men det räcker med att du
uppfyller bara ett av dem för att det ska bli lönsamt för dig. Läs mer

MINDRE
PAPPERSHANTERING MER DIGITALT

Hos oss behöver du inte lämna dina underlag på papper. Vi hjälper dig lämna
valda delar av redovisningen digitalt till oss om det blir bättre för dig! Läs mer

ÖPPETTIDER
Vi har följande undantag från normala öppettider under december 2016 januari 2017.
•
•

Måndag 26 december (Annandag jul): Stängt
Torsdag 5 januari (Trettondedagsafton): Öppet till 12.00
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•

Fredag 6 januari (Trettondedag jul): Stängt

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

God Jul och Gott Nytt
Verksamhetsår!
Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD

Share

Share

Forward

Hos oss köper du lagerbolag och nybildning för låga 3 300 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

DIN BOKFÖRING I MOBILEN
Hos oss får du dina bokföringsrapporter via internet, utan
papper. Ta emot bokföringen direkt i din mobil, surfplatta
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.
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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
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