
Höj ditt utdelningsutrymme
Skaffa aktiebolag innan årsskiftet
Öppettider oktober och november 2014 

Om du har problem att se innehållet, klicka här

Vi förenklar ditt företagande

Mer om Redovisningshuset

HÖJ DIN UTDELNING MED LÖNEVÄXLING
Höj ditt utdelningsutrymme genom omvänd löneväxling, från bilförmån till lön, utan att det 
kostar företaget något!
Läs mer

SKAFFA AKTIEBOLAG NU OCH TJÄNA PENGAR REDAN NÄSTA ÅR
Pengar att tjäna på att köpa ditt bolag nu hos redovisningshuset.se!
Du får över 156 000 kr i lågbeskattat utdelningsutrymme nästa år, om du äger bolaget i år, 
och du kan sänka skatten ytterligare med investeraravdraget.
Läs mer
Beställ lagerbolag här

VIKTIGA DATUM
Söndagen den 26/10 lämnar vi sommartiden. Ställ om din klocka till normaltid då, vinn en 
timme och missa inga möten eller restider!
Läs mer

ÖPPETTIDER OKTOBER OCH NOVEMBER 2014

• Fredag 31/10 har vi öppet till kl 12.00, inför Alla helgons dag.
• Tisdag 18/11 och tisdag 25/11 har vi mycket begränsad bemanning pga 

personalutbildningar. Receptionen är öppen för inlämning och utlämning av material 
under våra vanliga öppettider.
Läs mer
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TIDIGARE NYHETSBREV
Du hittar fler nyhetsbrev under "Tidigare utskick"
Läs mer

Med vänlig hälsning

Hans Sundqvist
VD 

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
Läs mer

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
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Avregistrera dig
Uppdatera dina uppgifter

Vi finns på LinkedIn
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