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Ekonominyheter | Coronastöd & löneunderlaget | Coronastöden

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 86

EKONOMINYHETER
JANUARI PÅ YOUTUBE

Årets två första extra ändringsbudgetar med nyheter om coronastöd för företag.
Många andra ärenden är på väg till lagstiftning. Bokföringsnämnden startar
projekt om redovisning av kryptotillgångar. Och mycket mer.
ÅRETS TVÅ FÖRSTA EXTRA ÄNDRINGSBUDGETAR
Med bara två dagars mellanrum har regeringen överlämnat två extra
ändringsbudgetar till riksdagen. Ändringsbudgetarna är nästa steg i
förverkligandet av de utlovade förlängda och utökade coronastöden.

CORONASTÖDEN OCH
LÖNEUNDERLAGET FÖR
UTDELNING

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/edit?id=5101862
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Hur påverkar de olika coronastöden din beräkning av löneunderlaget från år
2020 och 2021? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till. Du
som är kund hos oss får självklart hjälp med beräkningarna.

CORONASTÖD FRÅN 1
JANUARI 2022

Vi ger dig överblick över nuläget för coronastöd för företag som är aktuella från
1 januari 2022. Artikeln uppdateras löpande.

LÄKARINTYG –
UNDANTAGET SKA
ÅTERINFÖRAS

Kravet på läkarintyg slopas tillfälligt för de första 14 dagarna av sjukperioden.

ÖPPETTIDER

Under januari, februari och mars 2022 har vi öppet som vanligt alla vardagar.
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
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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
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
© 2022 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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