
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

NYA FÅAB-REGLER 

SENAST 1 NOVEMBER

Snart är det dags. Senast den 1 november 2016 ska 3:12-utredningen lämna 
förslag till nya regler om skatt på utdelningar och skatt vid försäljning av aktier i 
fåmansaktiebolag.

Vi bevakar dina intressen och har full beredskap för att tackla konsekvenserna 
för dig. Så fort förslaget finns tillgängligt kommer vi att gå igenom det och göra 
en analys av vilka delar vi tror kommer leda till beslut och vad det kan få för 
effekter för våra kunder. Läs mer

FÖRETAGARE MÅSTE 

BETALA KVARSKATTEN 

TIDIGARE

Skatteverket har infört rutiner för snabbare skattebesked och återbetalning av 
skatt till företagare men det medför också att företagare med kvarskatt måste 
betala tidigare än förr - närmare bestämt tre månader tidigare. Får du problem 
med betalningen går det att söka anstånd och vi hjälper dig såklart vid 
behov. Läs mer
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SNART SLUTAR 

SOMMARTIDEN

På söndag den 30 oktober är det dags att ställa tillbaka klockan en timme. Läs 
mer

BUDGETPROPOSITION 

2017 ENLIGT PLAN

Processen rullar vidare för de nya skattelagarna 2017 som vi har berättat om: 
Nytt REP-avdrag, växa-stöd, slopat måltidsavdrag vid represenation, 
momssänkning för reparationer och momsfritt vid låg försäljning. Läs mer

ÖPPETTIDER

Vi har följande undantag från normala öppettider under oktober - november 
2016.

• Fredag 4 november (dag före Alla helgons dag): Öppet till 12.00
• Måndag 21 november (utbildning): Begränsat öppethållet

Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt

Med vänlig hälsning 

Hans Sundqvist
VD

Share Share Forward
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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

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

Avregistrera dig 

Uppdatera dina uppgifter
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