
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

SKATTENYHETERNA 2016 - HUR PÅVERKAS DU?
Riksdagen har antagit regeringens budget för 2016 och därmed beslutat om en 
rad skattefrågor för nästa år.

Vi listar de viktigaste nyheterna och ger dig länkar till fördjupad information på 
punkterna du känner dig särskild berörd av. 
Läs mer

INKOMSTSTEGEN
Vår unika sammanställning av viktiga inkomstgränser är uppdaterad till 2016. 
Kolla var du befinner dig på inkomststegen och konsekvenser av att höja eller 
sänka inkomsten!
Läs mer

AMORTERINGSKRAV 1 MAJ 2016
Efter vårens misslyckade försök att införa amorteringskrav tar regeringen nu 
nya tag. Ett lagförslag har lämnats till lagrådet och reglerna ska träda i kraft om 
ett halvår.
Läs mer

ÖPPETTIDER
Vi har normala öppettider under december - 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

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt
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Alla vi på RedovisningsHuset vill önska Er

God Jul och Gott Nytt År!

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 I N  B O K F Ö R I N G  I  M O B I L E N

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 om vår gratistjänst

Följ oss på LinkedIn Följ oss på Facebook Vår hemsida
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