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EKONOMINYHETER

OKTOBER PÅ YOUTUBE

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt
uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.
Nytt från Politiken – Tidöavtalet.
Nytt från myndigheter – Mycket från Skatteverket.
Nytt om redovisning – Rekommendation om ersättningsfonder på väg från FAR.
Nya rättsfall – 7 fall på 25 minuter, effektivt förklarade på bara 3,5 minuter per
fall.
Varsågod!

SOMMARTIDEN SLUTAR

SNART – SÅ HÄR GÖR DU

https://mailchi.mp/84cea664ee28/nytt-frn-redovisningshuset-dyrare-bilfrmn-hjd-skatt-fr-fastighet-missade-avdrag-vid-pensionssparande-5248856?e=[UNIQID]
http://redovisningshuset.se/
http://redovisningshuset.se/om-oss/rh-metoden/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/ekonominyheter-oktober-2022-nu-pa-youtube/
https://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/sommartiden-slutar-snart-sa-har-gor-du-3/


Natten till söndag den 30 oktober 2022 går vi tillbaka till normaltid. Du vinner en
timme genom att ställa tillbaka klockan. 03.00 på söndag morgon blir 02.00!

ÖPPETTIDER

Under oktober-november har vi följande undantag från öppettiderna.

Fredag 4/11: Öppet till 12.00

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
 

 
 

Ta hand om din verksamhet det är extra
viktigt i dessa oroliga tider.

 
 

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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