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Om du har problem att se 
innehållet, klicka här

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

NU GÄLLER NYA

RUT-AVDRAGEN

Den 1 augusti 2016 började tre nya RUT-avdrag att gälla. Kolla om det ger dig 
nya affärschanser och draghjälp i marknadsföringen av dina tjänster! Läs mer

PRISBASBELOPP 2017 

KLART

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2017 har räknats fram av 
SCB. Vi berättar om prisbasbeloppen och vad de har för effekter. Läs mer
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DYRT UPPSKOV ÄVEN 

UTAN TAK

Taket för uppskov med skatten vid bostadsbyte slopas för försäljningar under 
perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020. Vi berättar om hur uppskovet fungerar och 
hur du bör tänka vid valet att söka uppskov eller inte. Läs mer

EXPANSIONSFOND I 

RETUR

Har du gjort avsättning till expansionsfond? Då behöver du ha en plan för att 
klara skatten när fonden ska återföras. Vi berättar hur expansionsfonden 
fungerar och ger dig tips om hur du kan komma ur den. Läs mer

KICK-OFF PÅ RÄTT SÄTT

Planera personalkonferensen rätt så den blir rolig, nyttig, avdragsgill och 
skattefri. Vi ger dig tips om hur du går tillväga. Läs mer
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BUDGET 2016 OCH 2017 

BESLUTADE

Den 21 juni 2016 antog riksdagen regeringens ändringar i budgeten för 2016 
samt riktlinjer för budgeten 2017.

Budgetändringarna för 2016 innebär bl.a. att RUT-avdraget har ökats med tre 
nya tjänster och affärsmöjligheter.

Riktlinjerna för 2017 innebär att regeringen fått klartecken för nytt REP-avdrag 
inom RUT-avdraget, Växa-stöd för förste anställde i enskild näringsverksamhet, 
slopat avdrag för representationsmåltider, samt sänkt moms för reparationer.

Följ länken för att se mer nyheter och när de börjar gälla. Läs mer

ÖPPETTIDER

Den 5 augusti öppnade vi igen efter semesteruppehållet. Vi har normala 
öppettider igen, med undantag för följande under september.

• Torsdag - fredag den 15-16 september (personalkonferens): Stängt
• Måndag den 19 september (utbildning): Begränsat öppethållande under 

eftermiddagen

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

Välkommen til lbaka efter 
en, hoppas jag, stärkande 
semester!

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 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

Sida 4 av 4Nytt från RedovisningsHuset - Nya RUT-avdrag | Prisbasbelopp 2017 | Tips hur ni pl...

2016-08-21http://us3.campaign-archive1.com/?u=091295dc8156dd412cfb439dc&id=c543fa5aaf...

http://redovisningshuset.se/vara-tjanster/bolag/lagerbolag/kop-lagerbolag/
http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/min-redovisning-online/

