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Ekonominyheter | Budgetproposition 2022 | Högre sjukpenning
2022 | Prisbasbelopp 2022 fastställd

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 83

EKONOMINYHETER
SEPTEMBER PÅ YOUTUBE

Två filmer som håller dig fullt uppdaterad. Del 1 handlar denna månad
om Lagstiftning special, med fokus på Budget 2022. Del 2 ger dig 6 rättsfall på
24 minuter. Bilden illustrerar ett rättsfall om dricks – arbetsgivaravgifter eller
inte? Se det spännande svaret i del 2!

BUDGETPROPOSITION FÖR
2022 MED MÅNGA
NYHETER
Vi ger dig en helhetsbild av innehållet i budgeten. 14 skatteförslag i urval, där
regeringen ska återkomma med separata propositioner på varje punkt. Vi ger
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dig tidplanen för varje förslag. 3 övriga förslag är färdiga för beslut i riksdagen,
bl a om höjning av inkomsttaket för sjukpenning.

HÖGRE SJUKPENNING
FRÅN 2022 MED RÄTT
PLANERING

I en fördjupningsartikel berättar vi om regeringens förslag att höja taket för
sjukpenninggrundande inkomst, SGI-taket. Här ser du vilka tre olika
inkomstnivåer vi har i sjukförsäkringen och hur de beräknas. Det följer vi upp
med beräkningar för framtidens sjukpenning. Närmare 100 000 kr högre
årsinkomster kan bli underlag för sjukpenning nästa år. Vi visar också
sambandet med taket för pensionsgrundande inkomst.

HÖSTÄNDRINGSBUDGET
2021 UTAN NYHETER

Höständringsbudgeten för i år innehåller inga skattenyheter, till skillnad från
budgetpropositionen för nästa år. Vi berättar om vad den trots allt innehåller,
och sammanfattar ett livligt budgetår 2021.

PRISBASBELOPPEN FÖR
2022 ÄR FASTSTÄLLDA

Regeringen har fastställt prisbasbeloppen för nästa år, helt enligt beräkningarna
från SCB som vi har berättat om tidigare. Vi har uppdaterat vår stora översikt
över basbeloppen både med denna nyhet och förslaget i budgeten att höja
taket för sjukpenninggrundande inkomst. Här hittar du förklaringar och exempel
till alla våra tre basbelopp!

SENASTE NULÄGET FÖR
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CORONASTÖDEN

Den 30 september upphör många av coronastöden, men du kan ändå behöva
ha koll på läget ett tag till. Vår stora översikt uppdateras än så länge löpande,
senast den 20 september om förslag till lägre arbetsgivaravgifter för unga nästa
sommar.

AVBETALNINGSPLAN FÖR
SKATTER MED
TILLFÄLLIGA ANSTÅND
Ett av coronastöden som upphör är de tillfälliga anstånden med att betala
skatter och avgifter. Många anstånd kommer att löpa ut från mars 2022 och
framåt. Därför föreslår regeringen nu att företag med anstånd ska kunna få en
avbetalningsplan med Skatteverket, och ytterligare upp till 15 månader på sig
att betala. Vi beskriver förslaget, med länk till källan.

ÖPPETTIDER

Under oktober-november 2021 har vi öppet som vanligt alla vardagar, med
följande undantag:
Fredag 5 november (dag före Alla helgons dag): Öppet till 12.00
Du hittar alltid aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Många nyheter!
Följ regeländringarna på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
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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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