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EKONOMINYHETER

MARS PÅ YOUTUBE

Vi ägnar en stor del av Månadens nyheter åt de ekonomiska effekterna av
Rysslands invasion av Ukraina och de hemska händelserna bara 70 mil från
Sverige. Vi uppdaterar dig också med övriga nyheter från regeringskansliet och
riksdagen.

SOMMARTID 2022 – SÅ

STÄLLER DU OM KLOCKAN

Lördag kväll 26 mars 2022 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en
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timme vid läggdags.

CSILLA OCH LOVISA

AUKTORISERADE

REDOVISNINGS-

KONSULTER 

Grattis Csilla Figur och Lovisa Törnblom, som har blivit auktoriserade
redovisningskonsulter. Nu har vi hela 13 auktoriserade redovisningskonsulter
och 2 auktoriserade lönekonsulter. Totalt är vi 24 engagerade medarbetare till
din tjänst!

TREDJE EXTRA

ÄNDRINGSBUDGETEN +

DIGITALA STÄMMOR

Uppdaterad artikel efter riksdagens beslut, med bland annat längre anståndstid
för skatter och avgifter än regeringens förslag.

ÖPPETTIDER

Under mars och april 2022 har vi öppet som vanligt alla vardagar utom under
påsken.

Torsdag 14/4 (Skärtorsdag): Öppet till 12.00
Fredag 15/4 (Långfredag): Stängt
Måndag 18/4 (Annandag påsk): Stängt

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt. 
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Turbulenta tider! 

Ta hand om dig och din verksamhet! 
 
 
 

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
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