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Nuläget för coronastöd | Tänka på för utdelning 2021 & 2022 |
Basbelopp för 2022 | momsregler för handel inom EU

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 81

SENASTE NULÄGET FÖR
CORONASTÖDEN

Vi har tagit fram en dagsaktuell översikt över coronastöd för företagare,
inklusive det nya evenemangsstödet. Totalt visar vi nuläget för 17 olika statliga
stöd. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ FÖR
UTDELNING UNDER 2021
OCH 2022
Det är mer än vanligt att tänka på i år för dig med eget aktiebolag. Vi tipsar dig
om viktiga fallgropar på tre områden och hur du undviker dem.

BASBELOPP FÖR 2022 –
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4198853
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FÖRKLARINGAR OCH
EXEMPEL

Basbeloppen speglar inflationen och styr en rad beloppsgränser för
inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år beräknas tre basbelopp för
det kommande året. Två av dem är nu färdiga för 2022. Här får du
helhetsbilden!

LINDRIGARE KRAV VID
AVSTÄMNING AV
KORTTIDSSTÖD
Nu är rimligare regler på väg om tidpunkter för avstämning av korttidsstöd.
Dagens konsekvenser, med krav på full återbetalning även vid små förseningar
eller fel i hanteringen, kan leda till oproportionerliga konsekvenser för det
drabbade företaget. Därför ska reglerna ändras. Vi berättar hur.

NYA MOMSREGLER 1 JULI
2021 FÖR HANDEL INOM
EU

Säljer du varor eller tjänster till kunder som inte är momspliktiga (till exempel
privatpersoner), utanför Sverige men inom EU? Då gäller i många fall nya
regler om momsredovisningen från 1 juli 2021. Läs hur du gör för att slippa
deklarera och betala i varje EU-land där du har kunder.

SCHABLONBESKATTNING
AV SMÅ ENSKILDA FIRMOR

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4198853
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Den 1 juli 2021 avlämnades slutbetänkandet Mikroföretagarkonto –
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen till regeringen.
Betänkandet innehåller förslag till ett frivilligt system för schablonbeskattning
baserad på verksamhetens omsättning. Vi beskriver innehållet men också vad
som fattas innan vi verkligen kan få en slagkraftig förenkling.

ARKIVERING AV
PAPPERSKVITTON KAN
SLOPAS 2022

Den 30 juni 2021 avlämnades betänkandet Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen. En central punkt är förslaget att slopa
arkiveringskravet för pappersverifikationer och papperskvitton, om du har
digitaliserat dem (skannat till PDF, fotograferat med mobilen etc) på ett säkert
sätt. Vi berättar om innehållet i betänkandet.

ÖPPETTIDER

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4198853
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Under augusti-september 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar med ett
undantag:
Torsdag-fredag 26-27 augusti (konferens): Stängt
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Välkommen tillbaka, hoppas du haft en härlig
sommarsemester.

Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD

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
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4198853

Följ oss på Facebook

Vår hemsida
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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
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