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innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

NYA RUT-AVDRAG = NYA AFFÄRSCHANSER
Förslag till tre nya tjänster som ska ge RUT-avdrag är nu på väg till riksdagen. 
Det gäller flyttjänster, IT-tjänster och ytterligare delar av trädgårdsarbetet. 
Nyheterna ska gälla från 1 augusti 2016.

Har du verksamhet inom något av de berörda områdena, eller planerar att 
starta, så får du stor draghjälp av RUT-avdraget i din marknadsföring.

Vi berättar mer om nyheterna och ger samtidigt en översikt över vilka tjänster 
som ger RUT-avdrag redan nu, efter lagändringarna den 1 januari 2016. 
Läs mer

AUTOMATISERA DIN ADMINISTRATION
Vi har många olika tekniska lösningar för att hjälpa dig i din vardag. Kontakta 
oss om just dina behov.
Läs mer

AMORTERINGSKRAVET TILL RIKSDAGEN I FEBRUARI

Här ser du senaste nytt om tidplanen för amorteringskravet.
Läs mer
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INKOMSTSTEGEN

Många nya skatteregler har trätt i kraft den 1 januari 2016. Läs mer

Med inkomststegen får du hjälp under hela året att hålla reda på nyheterna och 
hur du ligger till. Läs mer

ÖPPETTIDER

Vi har normala öppettider under januari och februari. Under mars påverkas 
följande dagar av helger.

• Torsdag 24/3, Skärtorsdag: Öppet till 12.00
• Fredag 25/3, Långfredag: Stängt
• Måndag 28/3, Annandag påsk: Stängt

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

God fortsättning på 2016

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
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D I N  B O K F Ö R I N G  I  M O B I L EN

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

© 2016 RedovisningsHuset i Södertälje AB

Du får detta e-brev 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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