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Om du har problem att se
innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

ARBETSGIVARAVGIFTEN FÖR UNGA ÖKAR DEN 1 JUNI
Du som är född 1990 eller senare och driver aktiebolag betalar idag
arbetsgivaravgift med 25,46 % på lönen du tar ut. Den första juni ökar avgiften
till 31,42 %.
Tips: Ta ut några månaders löner redan i maj, till den lägre arbetsgivaravgiften!
Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur mycket som kan vara
lämpligt att ta ut redan nu, med tanke på likviditeten och resultatet i din
verksamhet. Läs mer

NYA FÅAB-REGLER
PRESENTERAS
1 NOVEMBER

Den s k 3:12-utredningen har fått förlängd tid, men senast den 1 november ska
utredningen presentera sina förslag. Det handlar om en översyn av
skattereglerna för utdelningar från fåmansaktiebolag (fåab) och för försäljning
av aktier i fåab.
Det framgår av utredningsdirektiven att regeringens utgångspunkt är att
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reglerna är för förmånliga. Du som har aktiebolag bör därför vara beredd på
skattehöjningar i framtiden för utdelningar och vid försäljning. Vi beskriver vad
du har att vänta dig och hur du får stöd av oss. Läs mer

AMORTERINGSKRAVET
- SÅ HÄR BLIR DET

Den 1 juni 2016 ska de nya reglerna om amorteringskrav på nya bolån träda i
kraft. Finansinspektionen beslutar om föreskrifterna som styr amorteringskravet
den 16 maj, efter godkännande från regeringen den 12 maj.
Här kan du läsa om hur de nya reglerna kommer att se ut och hur de påverkar
dig. Läs mer
Beslut från Finansinspektionen 16 maj

VÅRÄNDRINGSBUDGET
2016

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i budgeten för 2016 till riksdagen.
Bl a finns förslaget att lägga till fler tjänster i RUT-avdraget med här.
Riksdagsbeslut är planerat till den 21 juni och reglerna ska träda i kraft den 1
augusti 2016. Läs mer

VÅRPROPOSITION INFÖR
BUDGETEN 2017

Regeringen har lämnat sin vårproposition till riksdagen. Den innehåller förslag
till riktlinjer inför budgeten för 2017.
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Bl a finns följande förslag med här
•
•
•
•
•

Nya REP-avdrag inom RUT-avdraget
Växa-stöd till först anställd i enskild firma
Slopat avdrag för representation
Momssänkning för småreparationer
Slopad momsregistrering för de minsta verksamheterna

Riksdagsbeslut är planerat till den 21 juni 2016 och reglerna ska träda i kraft
den 1 januari 2017. Läs mer

ÖPPETTIDER
Vi har normala öppettider under maj och juni, med undantag för följande.
• Måndag den 6 juni (Sveriges Nationaldag): Stängt
• Fredag den 24 juni (Midsommarafton): Stängt
Vi har semesterstängt som vanligt under tre veckor i sommar, den här gången
under perioden måndag den 18 juli - fredag den 5 augusti. Tala med din
kontaktperson hos oss om ifall det påverkar dig och hur det stämmer med din
egen semester!
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

Planera in semestern nu
- så den verkligen blir av i år
Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD
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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

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 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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