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Om du har problem att se 
innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

VÄXA-STÖD TILL FÖRST 

ANSTÄLLD I ENSKILD 

FIRMA

Regeringen vill införa ett växa-stöd riktat till dig som driver enskild närings-
verksamhet (enskild firma) och inte hade någon anställd den 1 januari - 31 
mars 2016. Förslaget innebär att om du anställer någon efter den 31 mars så 
blir arbetsgivaravgifterna bara 10,21% i stället för normala 31,42%. Vi har dock 
några viktiga varningar för dig som funderar på att anställa.
Läs mer

MOMSSÄNKNING FÖR 

MINDRE REPARATIONER

En momssänkning planeras för mindre reparationer, från 25% till 12%. 
Sänkningen är tänkt att genomföras den 1 januari 2017. Läs mer information 
och se om momssänkningen kan bli draghjälp i din verksamhet.
Läs mer
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NYTT REP-AVDRAG INOM 

RUT-AVDRAGET

RUT-avdraget kan utökas med ett nytt REP-avdrag för reparation och underhåll 
av vitvaror. Vi berättar vilka typer av tjänster som berörs och på vilka villkor. 
Kan du dra nytta av REP-avdraget i marknadsföringen av din verksamhet?
Läs mer

INGEN 

MOMSREGISTRERING VID 

LÅG FÖRSÄLJNING

Små verksamheter, med försäljning upp till 30 000 kr om året, ska kunna slippa 
momsregistrera sig från 1 januari 2017. Se i vår beskrivning om du kan ha nytta 
av lagändringen, men se också upp med det förlorade momsavdraget.
Läs mer

AMORTERINGSKRAVET 

BESLUTAT I RIKSDAGEN

Riksdagen har antagit regeringens förslag om amorteringskrav för nya bolån. 
Den 1 juni väntas Finansinspektionens riktlinjer träda i kraft för nya bolån från 
den dagen. Se hur det påverkar dig!
Läs mer

FÖRBÄTTRAD 

INSÄTTNINGSGARANTI

Regeringen har lämnat sitt förslag till förbättringar av insättningsgarantin till 
riksdagen. Förbättringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2016.
Läs mer
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BYT TILL EN KARENSDAG

Tjäna pengar och öka din trygghet genom att byta till en karensdag i 
sjukförsäkringen. Viktiga råd till dig som driver enskild näringsverksamhet 
(enskild firma) eller handelsbolag/kommanditbolag.
Läs mer

NYA RUT-AVDRAG

Regeringen tar in förslaget till tre nya RUT-avdrag (flyttjänster, IT-tjänster och 
flera trädgårdstjänster) i vårändringsbudgeten 2016 som offentliggjordes den 
13 april. Planera för nya affärschanser!
Läs mer

ÖPPETTIDER

Vi har normala öppettider under april och maj, med undantag för följande.

• Onsdag den 4/5: Öppet till 12.00
• Torsdag den 5/5 (Kristi himmelsfärds dag): Stängt

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

Vårsol = Deklarationstider !

Med vänlig hälsning 

Hans Sundqvist
VD
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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

© 2016 RedovisningsHuset i Södertälje AB

Du får detta nyhetsbrev 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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