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SKYDDA DIN
PRISSÄTTNING FRÅN
INFLATIONEN

De senaste månaderna har inflationen (prisökningarna) tagit fart i en takt som
vi inte har sett på decennier. I maj 2022 mätte Statistikmyndigheten SCB
årsinflationen till 7,3 % för konsumentprisindex (KPI). Det är den högsta
inflationen sedan 1991. Tänk på att anpassa din prissättning till den nya
situationen. Om du inte kompenserar dig för åtminstone inflationen så innebär
det i praktiken att du sänker dina priser. Det ska du undvika!

EKONOMINYHETER JUNI
PÅ YOUTUBE

Nyheter i urval för företagandet i fyra korta filmer. Från politiken och
myndigheter. Om redovisning och nya rättsfall. Bland mycket annat så har

riksdagen nu beslutat om den nya skattereduktionen för resor mellan hemmet
och arbetet (se eget inslag längre ner i nyhetsbrevet).

NYTT OM
ÅRSREDOVISNINGAR I
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
AR

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för årsredovisningar i
bostadsrättsföreningar (BRF). Nu har riksdagen beslutat om lagändringarna.

RESEAVDRAG I NYA
FORMER 2023

Riksdagens beslut om ett nytt system för reseavdrag fick illustrera inslaget om
Youtube högre upp. I den här artikeln berättar vi om både dagens och
morgondagens regler. Dessutom är redan förslag om förstärkningar på väg. Det
berättar vi också om här.

FÖRETAGSREKONSTRUKTION – NU I
NY LAG

Den 1 augusti 2022 börjar en ny lag om företagsrekonstruktion att gälla.

HÖJDA ÅLDERSGRÄNSER I
PENSIONSSYSTEMET

Åldersgränserna i pensionssystemet anpassas i flera steg till vår ökade
medellivslängd. Riksdagen har fattat beslut om höjda åldersgränser i två steg,
år 2023 och 2026. Här berättar vi om vad beslutet innebär. Vi berättar också
varför det är lönsamt att arbeta längre.

ÖPPETTIDER

Under juli har vi följande undantag från öppettiderna. Har du planerat
lämningarna av material med din kontaktperson hos oss?
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
Måndag 1/8-fredag 7/10: Något kortare öppettider (se hemsidan)
Torsdag-fredag 22-23/9: Personalutbildning
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.

Glad sommar!
Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD
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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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