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Tre förlängda stöd | Ekonominyheter april 2021 | Fler förlängda
stöd

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 78

EKONOMINYHETER APRIL
2021 NU PÅ YOUTUBE

Fem av sex extra ändringsbudgetar har nu lett till beslut i riksdagen.
Regeringen har avlämnat vårändringsbudgeten för 2021 och
budgetpropositionen för 2022. Detta är bara några av alla nyheter för
företagare sedan förra genomgången.
Dessutom får du som vanligt Månadens Rättsfall. Ett av dem behandlar frågan
"Är det möjligt att ta ut utdelning av årets vinst redan under året?" Se det viktiga
svaret i del 2!

TRE FÖRLÄNGDA
CORONASTÖD

Vår översikt över coronastöden är nu uppdaterad på tre områden.
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/edit?id=4172429
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FLER FÖRLÄNGDA
CORONASTÖD

Vår stora översikt över coronastöden är nu uppdaterad på ytterligare områden.

EKONOMINYHETER MARS
2021 NU PÅ YOUTUBE

Rättsfall om hur styrelseuppdrag ska beskattas, samt många andra nyheter för
företagare.

ÖPPETTIDER
Under april och maj 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar med
följande undantag:
Fredag 30 april (Valborgsmässoafton): Öppet till 12.00
Onsdag 12 maj (dag före helg): Öppet till 12.00
Torsdag maj 13 (Kristi himmelsfärdsdag): Stängt
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD
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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
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