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Om du har problem att se innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

FULLT ROT-AVDRAG ÄVEN UNDER JANUARI 2016
Det finns fortfarande chans att få ROT-avdrag med 50% av arbetskostnaden, trots att 
regeringen driver en sänkning till 30% från 1 januari. Här ser du hur du gör för att få 50% 
avdrag ända fram till 31 januari.
Läs mer

STOPPA DIN PRIVATA PENSIONSFÖRSÄKRING
Du vet väl att avdragsrätten försvinner helt 2016 och 2015 får du bara dra av upp till 1800 
kr. Åtgärderna blir olika beroende på om du är företagare eller privatperson, men har du 
fortfarande kvar en privat pensionsförsäkring så är det bråttom att göra något åt det.
Läs mer

GÖR OM DIN BILFÖRMÅN TILL LÖN
Har du bilförmån från ditt aktiebolag så tjänar du dubbelt på att göra om förmånen till lön - 
både högre utdelningsutrymme och högre sjukpenninggrundande inkomst.
Läs mer

BOKFÖRINGEN OCH ALLA VIKTIGA PAPPER I DIN MOBIL
Utnyttjar du att du som kund hos oss har gratis tillgång till tjänsten Min redovisning online? 
Du når hela din redovisning från din dator eller mobil. Du kan också ladda upp ert 
registreringsbevis och andra viktiga handlingar i Min redovisning online, så du alltid har 
med dig dem i din mobil utan att bära med dig papper.
Läs mer
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ÖPPETTIDER
Vi har normala öppettider under november- januari, även under alla mellandagar. Följande 
dagar påverkas av helgerna.

• Torsdag 24/12, Julafton: Stängt
• Fredag 25/12, Juldagen: Stängt
• Torsdag 31/12, Nyårsafton: Stängt
• Fredag 1/1, Nyårsdagen: Stängt
• Tisdag 5/1, Trettondedagsafton: Öppet till kl 12.00
• Onsdag 6/1, Trettondedag jul: Stängt

Kontakt

Med vänlig hälsning

Hans Sundqvist
VD 

Share Share

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.
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 
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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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