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Nuläget för coronastöd | Ekonominyheter februari 2021 |
Sommartiden

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 77

NULÄGET FÖR
CORONASTÖD

Ny översikt över coronastöd för företagare, helt uppdaterad. Det är många
stödperioder och tidpunkter att hålla reda på. Därför kan denna kartläggning
vara extra värdefull för dig!

EKONOMINYHETER
FEBRUARI 2021 FINNS PÅ
YOUTUBE
Vad är klart och vad är på gång för företagare hos regering, riksdag och andra?
Vi berättar och ger dig överblick. Dessutom lyfter vi fram månadens rättsfall, till
exempel fallet med helikoptermomsen.

SOMMARTID SNART IGEN –
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4156313
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SÅ STÄLLER DU OM
KLOCKAN

EU planerar att slopa den gemensamma sommartiden, men här berättar vi vad
som gäller för 2021

ÖPPETTIDER
Under mars och april 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar med
följande undantag:
1 april (Skärtorsdagen): Öppet till 12.00
2 april (Långfredagen): Stängt
5 april (Annandag påsk): Stängt
30 april (Valborgsmässoafton): Öppet till 12.00
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD

Share
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Forward

Har du avslutat verksamheten och vill bli av med ditt aktiebolag? Hos oss får du
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4156313
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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
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