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Ekonomi nyheter maj 2021 | Uppdaterat nuläge för coronastöden Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet

AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 79

EKONOMINYHETER MAJ

2021 NU PÅ YOUTUBE

Många av coronastöden förlängs men ännu saknas beslut i de flesta fallen. I
del 1 berättar vi vad som är klart och vad som är på gång, på detta och många
andra områden av intresse för företagare.

Dessutom får du som vanligt Månadens Rättsfall. Ett av dem behandlar frågan
om beskattning av formlösa värdeöverföringar. Se det viktiga svaret i del 2!

UPPDATERAT NULÄGE FÖR

CORONASTÖDEN

Vår stora översikt över coronastöden är nu uppdaterad till läget den 27 maj
2021. Vi hjälper dig att få grepp om nuläget stöd för stöd, period för period
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SEMESTERSTÄNGT
 
Vi kommer att ha semesterstängt under perioden 12-30 juli och ber dig
planera inlämningar och rapporteringar i god tid innan dess med din
kontaktperson hos oss. Tack för din hjälp!

Vi hoppas också att du själv har möjlighet till en bra och stärkande semester.
 

ÖPPETTIDER

Under maj och juni 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar med
följande undantag:

Fredag 25 juni (Midsommarafton): Stängt

Vi kommer att ha semesterstängt under perioden 12-30 juli och ber dig
planera inlämningar och rapporteringar i god tid innan dess med din
kontaktperson hos oss. Tack på förhand!
 
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.
 

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.

 
Med vänlig hälsning

Hans Sundqvist
VD

Share Share Forward

Har du avslutat verksamheten och vill bli av med ditt aktiebolag? Hos oss får du
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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

Viktiga datum | Kortfakta | Guider | Arkiv | Dataskyddspolicy 
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