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EKONOMINYHETER

SEPTEMBER PÅ YOUTUBE

Ekonominyheter i urval för ditt företagande. Bilden illustrerar en ny utredning
om bland annat införande av register över hyresrätter. Du blir fullt uppdaterad i
fyra korta fria filmer på YouTube. Del 1 Nytt från politiken, del 2 Nytt från
myndigheter och del 3 Nytt om redovisning. I del 4 Nya rättsfall får du 8 rättsfall
effektivt förklarade på 25 minuter, bara 3 minuter per fall. Ett populärt inslag!

PRISBASBELOPP FÖR 2023

FASTSTÄLLDA

Nu har regeringen fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet
för 2023, helt enligt beräkningarna från SCB som vi berättade om i förra
nyhetsbrevet.

https://mailchi.mp/318684aaa1ec/nytt-frn-redovisningshuset-dyrare-bilfrmn-hjd-skatt-fr-fastighet-missade-avdrag-vid-pensionssparande-5244520?e=[UNIQID]
http://redovisningshuset.se/
http://redovisningshuset.se/om-oss/rh-metoden/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/ekonominyheter-september-2022-nu-pa-youtube/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/prisbasbelopp-for-2023-framraknade/


BASBELOPP FÖR 2023 –

FÖRKLARINGAR OCH

EXEMPEL

Basbeloppen styr många viktiga gränsvärden för vår beskattning och
redovisning. I denna översikt beskriver vi ett antal exempel och visar vilka
värden som gäller för dig nästa år. Hela innehållet är oförändrat, inga ändringar
efter att regeringen nyligen fastställde prisbasbeloppen. I oktober får vi det
tredje basbeloppet, nämligen inkomstbasbeloppet, och då uppdaterar vi
översikten för dig.

ÖPPETTIDER – STÄNGT

FÖR PERSONAL-

UTBILDNING 22-23/9

Under september-oktober har vi följande undantag från öppettiderna.

Torsdag-fredag 22-23/9: Stängt för personalutbildning
Måndag 1/8 till och med fredag 7/10: Något kortare öppettider (se
hemsidan)

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
 

 
 

Valet är avklarat, nu hoppas jag vi får en
stabil regering på plats snarast.

 
 

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 Vår hemsida
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