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SKYDDA DIN

PRISSÄTTNING FRÅN

INFLATIONEN 

Vi påminner om vårt viktiga tips från förra utskicket: Bevaka dina utpriser till
kund! De senaste månaderna har inflationen (prisökningarna) tagit fart i en takt
som vi inte har sett på decennier. 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

AUGUSTI PÅ YOUTUBE

Ekonominyheter i urval för företagandet. Vi har utökat vår bevakning av
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rättsfall. Däremot har det inte hänt mycket inom del 1 Politik, del 2 Myndigheter
och del 3 Redovisning så del 1-3 tar sommaruppehåll. Men i del 4 får du hela
19 rättsfall effektivt förklarade på 48 minuter.

UPPDRAGSAVTALET FRÅN 1 SEPTEMBER 2022
 
Vi har gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor
och övriga tillhörande handlingar. Digital signering är en ny tjänst som ingår
kostnadsfritt i det fasta priset för dig med löpande uppdrag. Tidsgränserna för
materiallämning i löneuppdrag har ändrats på en punkt.

PRISBASBELOPP FÖR 2023

FRAMRÄKNADE

Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla
nästa år (se även nästa nyhet nedan).

BASBELOPP FÖR 2023 –

FÖRKLARINGAR OCH

EXEMPEL

Basbelopp utgår från inflationen och styr en rad beloppsgränser för
inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för
det kommande året. Vi har nu fått beräkningarna för två av dem för 2023, 
prisbasbeloppen (se förra nyheten ovan). Här ser du effekten för 2023, med
förklaringar och beräkningar.

ÖPPETTIDER

Under augusti-oktober har vi följande undantag från öppettiderna.
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Måndag 1/8-fredag 7/10: Något kortare öppettider (se hemsidan)
Torsdag-fredag 22-23/9: Stängt för personalutbildning

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
 

 
 

Hoppas att du har haft en skön
semester!

 
 

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:
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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
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