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Coronastöd 2021 | Rot- rutarbeten | Statslåneräntan 2021

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 75

AKTUELLA
CORONASTÖD 2021

Vi har tagit fram en översikt för dig om stöden som gäller för företag år 2021. Vi
hoppas det hjälper dig att hålla reda på vad som gäller bland alla frekventa
nyheter och ändringar på området!

BEGÄR UTBETALNING FÖR
ROT- OCH RUTARBETEN
FÖRE 31 JANUARI
Missa inga pengar! Begär utbetalning av rot- och rutarbeten som du har utfört
och fått betalt för av kund under år 2020 före 31 januari 2021. Sedan är det för
sent.
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4117025

1/3

2021-01-19

Campaign Overview | Mailchimp

STATSLÅNERÄNTAN 2021 –
SÅ PÅVERKAS DINA
SKATTER
Nu är statslåneräntan som styr skatteberäkningarna för nästa år fastställd. Här
förklarar vi hur det fungerar och visar dig effekter på nästa års skattegränser, till
exempel utdelning och bilförmån.

ÖPPETTIDER
Fram till sista mars har vi öppet som vanligt alla vardagar.
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Vi önskar er alla en god fortsättning på 2021!

Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD

Share

Share

Forward

Har du avslutat verksamheten och vill bli av med ditt aktiebolag? Hos oss får du
betalt direkt för bolaget. Sedan tar vi hand om likvidationen av bolaget och all
formalia. Ingen väntetid för dig.

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4117025
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Kostnadsfri offert:
Läs mer:

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Facebook

Vår hemsida

Viktiga datum | Kortfakta | Guider | Arkiv | Dataskyddspolicy
Besöksadress: Sydhamnsvägen 55-57, 151 38 SÖDERTÄLJE
Postadress: RedovisningsHuset i Södertälje AB, Box 2074, 151 02 SÖDERTÄLJE
© 2021 RedovisningsHuset i Södertälje AB
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss, har registrerat dig som prenumerant eller på annat
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