
Vi förenklar ditt företagande

DEKLARATIONEN DIN ÅRLIGA CHANS TILL LÖNSAM EFTERTANKE
Vare sig deklarationen är klar nu eller du är mitt uppe i den så ta en stund och reflektera 
över dina inkomstnivåer och avdrag. Det kan du tjäna stora pengar på, både nästa år och 
på längre sikt.

Du får stor hjälp av vår inkomststege, som både visar vad du redan har uppfyllt och vad 
som kan finnas kvar att sträva efter. Hitta inkomststegen här

Du kommer att se att det inte finns någon "bästa" inkomstnivå. Högre inkomster kan ge 
högre förmåner (sjukpenning, pension) med också högre skatt. Eller du kanske kan sänka 
inkomsten och skatten utan att förlora några förmåner?

Är du missnöjd med din placering på inkomststegen för förra året så kan du ändra din 
placering i år genom inkomstplanering. Diskutera gärna detta med den som hjälper dig 
med din deklaration och få ut mycket mer av hjälpen!
Läs mer

UTNYTTJA LÖNEUTRYMMET MEDAN DU KAN
Du som har aktiebolag kan krydda din inkomst med utdelning till låg skatt. Nu är det dock 
extra viktigt att du tar tillvara dina möjligheter innan de försämras.

En statlig utredning ska ta fram förslag till nya regler, utifrån antagandet att dagens 
möjligheter skulle vara för förmånliga. Det är därför än viktigare att du har en 
inkomstplanering för att utnyttja årets möjligheter innan de försämras eller försvinner.
Läs mer
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ÖKA LÖNEUTRYMMET MED DIN BILFÖRMÅN
Har du bilförmån så tjänar du pengar på att göra om förmånen till lön. Det kostar inget mer 
för ditt bolag och du får ut samma nettolön som förut, men du vinner:

1. Högre utdelning från ditt bolag och
2. Högre sjukpenning från Försäkringskassan

Läs mer

4 VIKTIGA RÅD OM DIN PENSIONSFÖRSÄKRING
Du vet väl om att det privata avdraget för pensionsförsäkring sänks kraftigt i år och 
försvinner helt nästa år?

Vi ger dig viktiga råd om hur du gör, privat och i ditt företag.
Läs mer

ÄR GÅRDAGENS TESTAMENTE RÄTT IDAG?
Verkligheten och din egen situation förändras ständigt - ibland utan att du ens tänker på 
det.  Därför kan vi inte nog påminna om vikten av att ha ett testamente och att uppdatera 
det.
Läs mer

ÖPPETTIDER

• 5/6: Öppet till kl 12.00, inför Sveriges Nationaldag nästa dag
• 19/6: Midsommarafton har vi stängt

Våra öppettider och ev undantag finns på vår hemsida under Kontakt

Med vänlig hälsning

Hans Sundqvist
VD 

Share Share

DIN BOKFÖRING I MOBILEN
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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.
Läs mer
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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

© 2015 RedovisningsHuset i Södertälje AB

Avregistrera dig
Uppdatera dina uppgifter

Följ oss på Facebook Följ oss på LinkedIn Vår hemsida
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