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EKONOMINYHETER MAJ PÅ

YOUTUBE

Nytt i urval för företagandet i fyra korta filmer. Från politiken och myndigheter.
Om redovisning och nya rättsfall. Bland mycket annat så genomför
Skatteverket en specialgranskning av matbud i år. Se hela innehållet här, med
länk till filmerna.

ÄNNU LÄGRE MOMS PÅ

REPARATIONER

Den 1 juli 2022 sänks momsen från 12 % till 6 % på reparationer av cyklar,
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skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Ny chans till marknadsföring för dig
som är verksam inom dessa branscher!

HÖJD GRÄNS FÖR

MOMSFRI VERKSAMHET

Den 1 juli 2022 höjs gränsen för momsplikt från 30 000 kr till 80 000 kr. Det kan
underlätta för till exempel samhälligheter som annars ska vara momspliktiga
enligt senaste ställningstagandet från Skatteverket.

CORONASTÖD FRÅN 1

APRIL 2022

Fortfarande gäller flera coronastöd för företag. Här ser du nuläget. Översikten
uppdateras löpande

ÖPPETTIDER

Under maj 2022 har vi öppet som vanligt med ett par undantag för helger.

Onsdag 25/5 (dag före helg): Öppet till 12.00
Torsdag 26/5 (Kristi Himmelfärdsdag): Stängt

Under juni och juli har vi följande undantag från öppettiderna.

Måndag 6/6 (Sveriges nationaldag): Stängt
Fredag 24/6 (Midsommarafton): Stängt
Måndag-fredag 4-8/7: Begränsad bemanning
Måndag 11/7-fredag 29/7: Semesteruppehåll

Under augusti-oktober har vi följande undantag från öppettiderna.

Måndag-fredag 1-7/8: Begränsad bemanning
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Måndag 1/8-fredag 7/10: Något kortare öppettider (se hemsidan)

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
 

 
 

Våren är här!
Hög tid att planera in en avkopplande och

skön sommarsemester.
 
 

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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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

  

https://redovisningshuset.us3.list-manage.com/profile?u=091295dc8156dd412cfb439dc&id=508c4d81b4&e=[UNIQID]&c=9d43b213f3
https://redovisningshuset.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=091295dc8156dd412cfb439dc&id=508c4d81b4&e=[UNIQID]&c=9d43b213f3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=091295dc8156dd412cfb439dc&afl=1

