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Ekonominyheter | 3 extra ändringsbudgetar | Anstånd skatter &
avgifter

Om du har problem att se
innehållet, klicka här

Kvalitet och trygghet
AKTIV RÅDGIVNING TILL FÖRETAGARE

Nyhetsbrev 87

EKONOMINYHETER
FEBRUARI PÅ YOUTUBE

Vi kan redan berätta om tre extra ändringsbudgetar för 2022, med flera beslut
och förslag om olika coronastöd. Dessutom bevakar vi många andra områden
som påverkar dig som företagare. På mindre än en timme blir du fullt
uppdaterad om nuläget!

TREDJE EXTRA
ÄNDRINGSBUDGETEN OCH
DESSUTOM DIGITALA
STÄMMOR
Vi berättar om den senaste extra ändringsbudgeten . Vi beskriver också
innehållet i propositionen om bolagsstämmor och föreningsstämmor på distans.
Riksdagen planerar att fatta beslut den 23 och 24 februari.

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5121742
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CORONASTÖD – NYA
BESLUT

Den 2 februari 2022 beslutade riksdagen om de två första extra ändringsbudgetarna för 2022. Det berör en rad coronastöd.

ANSTÅND SKATTER OCH
AVGIFTER YTTERLIGARE
FÖRLÄNGDA
Regeringen föreslår förlängning av beviljade anstånd för betalningar av skatter
och avgifter. Skatteverket ska kunna medge anstånd med upp till 24 ytterligare
månader, men bara i kombination med en avbetalningsplan.

ÖPPETTIDER

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

God fortsättning på 2022!
Åren går fort och förändringstakten är hög, vi
försöker hjälpa dig hänga med i
utvecklingen.

Med vänlig hälsning
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5121742
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Hans Sundqvist
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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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