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Ekonominyheter | Omställningsstöd för löner | Nuläget för
coronastöden | Uppdragsavtalet

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 82

EKONOMINYHETER
AUGUSTI 2021 PÅ
YOUTUBE
Två filmer som håller dig fullt uppdaterad. Del 1 handlar om allmänna nyheter,
senaste nytt om coronastöden med mera. Del 2 ger dig 23 rättsfall på 26
minuter. Allt i urval för dig företagare!

OMSTÄLLNINGSSTÖD
ÄVEN FÖR LÖNER FRÅN
MAJ 2021
Omställningsstödet kan öka väsentligt nu när lönekostnaderna får ingå i
underlaget för stödperioderna maj-september 2021. Men för maj och juni 2021
är det bråttom att ansöka, tiden för det går ut redan 31 augusti.

UPPDRAGSAVTALET FRÅN 1 SEPTEMBER 2021
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4214129
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Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, med allmänna villkor
och övriga tillhörande handlingar.

SENASTE NULÄGET FÖR
CORONASTÖDEN

Vår översikt över coronastöd för företag är uppdaterad fram till 24 augusti.
Totalt visar vi nuläget för 17 olika statliga stöd. Varsågod!

UPPDATERADE SIDOR PÅ HEMSIDAN
Vi har uppdaterat en av sidorna under "Våra tjänster".
"Lagerbolag och nybildning" uppdaterades den 25 juli 2021.
Vi har uppdaterat tre faktasidor under "Mitt företag".
"Utdelning från och försäljning av aktiebolag" uppdaterades den 22 juli 2021.
"Storleksgränser styr vilka regler som gäller för bokföring" uppdaterades den 25
juli 2021.
"Minska din privata skatt med investeraravdrag" uppdaterades den 25 juli 2021.

ÖPPETTIDER

Under september-oktober 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar.
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.
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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

Följ oss på Facebook

Vår hemsida

Viktiga datum | Kortfakta | Guider | Arkiv | Dataskyddspolicy
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
grund och omfattar namn och e-postadress. Du kan när som helst uppdatera dina
uppgifter eller avregistrera dig
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