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Nya lagar januari 2021 | Ekonominyheter januari 2021 | Nytt om
coronastöd 

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 76

NYA LAGAR FRÅN JANUARI

2021

Många nya lagar och andra regler började gälla från den 1 januari 2021. Här
ser du ett urval av beslutade ändringar för dig företagare.

EKONOMINYHETER

JANUARI 2021 FINNS PÅ

YOUTUBE

Många förslag till coronastöd har kommit ända fram till lagstiftning i riksdagen,
men även andra förslag har beslutats. Vi berättar vad som är klart och vad som
är på gång, i urval för dig företagare.

https://mailchi.mp/13ac62609bb0/nytt-frn-redovisningshuset-dyrare-bilfrmn-hjd-skatt-fr-fastighet-missade-avdrag-vid-pensionssparande-4134365?e=[UNIQID]
http://redovisningshuset.se/
http://redovisningshuset.se/om-oss/rh-metoden/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/nya-lagar-januari-2021/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/ekonominyheter-januari-2021-nu-pa-youtube/
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NYTT OM CORONASTÖD

Under hela 2020 lämnade regeringen 12 extra ändringsbudgetar till riksdagen,
mot normalt sett inga alls. Under de fyra första veckorna 2021 har vi redan fått
4 nya extra ändringsbudgetar, varav 2 har hunnit beslutats i riksdagen den 3
februari 2021. Här ser du några av de viktiga nyheterna.

KOMMUNEN OCH POLISEN

I SAMARBETE MOT

KRIMINALITET

Samverkan för ett tryggare Södertälje, det var ämnet för Frukostklubben i
Södertälje kommun den 21 januari. Polisen och kommunen berättar om sitt
samarbete för att förebygga brott och motarbeta organiserad brottslighet. Hur
påverkas näringslivet? Vad kan du göra för att skydda dig? Och vilken hjälp kan
du få? Diskussionen leder fram till ett antal konkreta råd. En av slutsatserna är
också att läget i Södertälje är bättre än bilden i media! Här ser du inspelningen,
som är på 40 minuter.

ÖPPETTIDER

Under februari och mars 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar.
 
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.

 
Med vänlig hälsning

Hans Sundqvist
VD

https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/nytt-om-coronastod/
https://www.sodertalje.se/foretagande/foretagande/natverk-och-moten/frukostklubben/
http://redovisningshuset.se/kontakt/
mailto:hans@redovisningshuset.se?subject=Nyhetsbrev&body=Hej%20Hans!%0A%0AL%C3%A4ste%20precis%20ert%20nyhetsbrev%20och%20jag%20har%20en%20kommentar%2C
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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.

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
sätt kommit i kontakt med oss. Dina personuppgifter har registrerats med intresseavvägning som rättslig
grund och omfattar namn och e-postadress. Du kan när som helst uppdatera dina
uppgifter eller avregistrera dig
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