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Ekonomi nyheter juni 2021 | Uppdaterat nuläge för coronastöden |
Underskottsavdrag | Riksdagsbeslut | Ungdomsrabatt

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 80

EKONOMINYHETER
JUNI 2021 NU PÅ YOUTUBE

Ekonominyheter i urval för dig företagare. I del 1 berättar vi om besluten som
har börjat komma om förlängningar av coronaåtgärder. Men det händer också
mycket annat. Stopplagstiftning för vissa underskottsavdrag (egen nyhet längre
ner). Förenklade arkiveringskrav för verifikationer. Och mycket mer.
I månadens rättsfall tar vi upp att Tillväxtverket får bakläxa av Högsta
Förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad, att Sverige kan behöva ändra
momslagen efter en dom i EU-domstolen, med mera.

UPPDATERAT NULÄGE FÖR
CORONASTÖDEN

Vår stora översikt över coronastöden har uppdaterats 7 gånger sedan förra
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/edit?id=4198853
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nyhetsbrevet, nu senast till läget den 29 juni 2021. Vi hjälper dig att få grepp
om nuläget, stöd för stöd, period för period.

NY BEGRÄNSNING AV
UNDERSKOTTSAVDRAG

Regeringen vill omgående skärpa reglerna som begränsar avdrag för
underskott i ett företag som får ny ägare. Ägarförändringar i företag med
outnyttjade underskott kan gå förlorade helt, om företaget bara har likvida
medel eller fordringar på andra koncernföretag som tillgångar.
Stopplagstiftningen är tänkt att gälla företagsköp från och med 11 juni 2021.

RIKSDAGSBESLUT – ÅTTA
FÖRLÄNGDA
CORONASTÖD
Den 10 juni 2021 lämnade regeringen sin åttonde extra ändringsbudget för år
2021 till riksdagen. Ändringsbudgeten innehåller en lagändring (korttidsstödet)
samt budgetanpassningar för det stödet och sju andra stöd. Den 23 juni
beslutade riksdagen om ändringsbudgeten, enligt regeringens förslag.

SÄNKTA AVGIFTER FÖR
19 – 23-ÅRINGAR JUNIAUGUSTI 2021

Se till att få med ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften redan i juni i din
arbetsgivardeklaration! Den 16 juni 2021 beslutade riksdagen om den tillfälliga
ungdomsrabatten. Här har du en beskrivning av alla tre ungdomsrabatterna
som finns just nu.
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SEMESTERSTÄNGT

Vi kommer att ha semesterstängt under period 12-30 juli. Innan dess ber vi
dig att planera inlämningar och rapporteringar med din kontaktperson hos oss.
Framför allt löner och leverantörsbetalningar behöver planeras i förväg. Tack för
din hjälp!
Vi hoppas också att du själv har möjlighet till en bra och stärkande semester.

ÖPPETTIDER
Under juni-augusti 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar med
följande undantag:
Måndag.fredag 12-30 juli: Semesterstängt OBS!
Torsdag-fredag 26-27 augusti: Stängt för personalkonferens
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Trevlig sommar!

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
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