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Mina kära kunder!

Det sägs att tiden går fort när man har roligt och det
är redan 13 år sedan jag startade det här företaget.
Under den tiden har det hänt mycket som även
återspeglas i era företag.

Välkommen till våra

Få me
pengar övre

r!

Jag är ödmjukt tacksam för att få vara en

Vi lever i en tid där utvecklingen snabbt

del av era företagsliv.

går framåt. Programvaror utvecklas och

Ni som hoppade av från en trygg

snart kan människor som idag omvandlar

anställning. Det enda ni ångrade sedan var

era fakturor till ”debet och kredit” bli

att ni inte gjort det tidigare.

ersatta av program som tolkar in fakturor

Ni som inte trodde på att det skulle
”löna sig” att vara företagare efter att ni

och räknar moms med mera.
Vår uppgift blir då främst att ge er goda

hade fått avtalspension och bara skulle

råd så att både era företag och ni själva

testa om det jag sa om skatter stämde. Ni

privat ska få mer pengar över. Vi ser fram

är fortfarande företagare. (Fast några av

emot ett fortsatt samarbete med er. Anmäl

er har nu med ålderns rätt börjat dra er

er gärna till våra kunskapsträffar för

tillbaka.)

aktuell information redan nu.

Ni som hade enskild firma och aldrig
skulle bilda aktiebolag, ni är fortfarande

Med vänlig hälsning,

aktieägare. Och ni säger att ni inte ångrar det.

Ewa Hägglund

Ni som aldrig skulle driva aktiebolag
med anställda, nu driver ni framgångsrika
företag med ett flertal anställda.
Ni som tidigare har varit företagare
på deltid vid sidan av en anställning. Ni
säger att ni längtar tillbaka till tiden
som företagare.
Ni som såg ett eget företag som det enda
sättet att försörja er och era familjer och
som fortsätter kämpa tappert för det –
alla ni står mig väldigt nära.

KUNSKAPSTRÄFFAR 2016!
Våra kunskapsträffar är kostnadsfria för dig som kund. Ta gärna med dig en
företagsvän som kanske funderar på att bli kund hos oss.
21 JANUARI

Ny som kund hos oss?

17 MARS

Personalens kostnader

Innehåll: Redovisnings- och deklarations

Innehåll: Arbetsredskap, skatter och

rutiner, grundbegrepp, moms, skatter och

avgifter, pensioner, försäkringar, motion och

avgifter.

friskvård, sjukvård och andra förmåner.

Få kortfattad och informativ inblick i

Denna kunskapsträff ger dig viktig

begrepp som är viktiga för dig. Vi går

information kring personalens kostnader,

igenom lagstiftningen och vilka krav

som omfattar så mycket mer än bara lönen.

som finns på dig som företagare och på

Vi varvar goda råd med aktuella rättsfall

oss som uppdragstagare. Värdefulla tips

och ställningstaganden där Skatteverket

varvas med praktiska exempel på en nivå

gjort bedömningar i detta viktiga område.

anpassad för dig som valt att lämna bort
din redovisning till oss men som ändå ser
nyttan i att själv kunna grundbegreppen.
18 FEBRUARI

Bilar i verksamheten

14 APRIL

Representation och resor

Innehåll: Traktamenten, resa på räkning,
milersättningar, kostförmåner, kostavdrag
och förutsättningar för representation samt

Innehåll: Förmån? Leasing? Köp? Lån?

konferenser och kickoffer.

Fritt drivmedel? Infrastrukturavgifter?

Att förena nytta med nöje är en av

Servicebilar? Nedsatt värde? Reparation

företagandets guldkanter. Men här finns

och underhåll?

fallgropar att undvika. Vi lyfter fram

Frågorna är många när det gäller

exempel, informerar om regler och drar

bilar i verksamheten. Vi ger dig viktig

lärdom av några aktuella rättsfall.

information kring vad som gäller och går
igenom ett par rykande färska rättsfall
som du kan ha nytta av. Här får du många
tips för att nyttja dina bilar i tjänsten på
bästa tänkbara sätt och minska riskerna för
kostsamma misstag.

Vi håller till på Elite Hotel Knaust
med start klockan 9.00 och avslutar med
gemensam lunch klockan 12.00. Antalet
platser är begränsat. Anmäl dig till:
lena.svensson@ewahagglund.se.

Kom ihåg!

Viktiga datum.
Momsdeklaration för november 2015.
	Arbetsgivardeklaration för december 2015.

18 JAN

31 JAN	Sista dagen för inlämning av

kontrolluppgifter för 2015.
31 JAN	Sista dagen för rapportering av slutliga

lönesummor 2015 (Fora).
12 FEB	Momsdeklaration för december 2015.

Momsdeklaration för fjärde kvartalet 2015.
Arbetsgivardeklaration för januari 2016.
12 FEB	Sista dagen för fyllnadsinbetalning

till ditt skattekonto om du vill undvika
kostnadsränta på din slutliga skatt.
26 FEB	Helårsredovisning av moms för 2015 för

dig som redovisar din moms årsvis.

2016

SKATTENYHETER
Från 2016 slopas pensionssparavdraget helt för dig som
har pensionsrätt i din anställning.
För dig som saknar sådan rätt i
anställningen eller beskattas
för inkomst av aktiv näringsverksamhet finns det särskilda
tilläggsutrymmet kvar.
Nedsättningen av arbets
givaravgifter för unga anställda
slopas den 1 juni 2016.
Förseningsavgifter och
k ontrollavgifter höjs med
25 procent.
ROT-avdraget begränsas till
30 procent av arbetskostnaden,
en sänkning från 50 procent.

14 MARS	Förfallodag för underskott av slutlig skatt

för dig som fick ditt slutskattebesked i
december 2015.
14 MARS	Momsdeklaration för januari 2016.

Arbetsgivardeklaration för februari 2016.

Frågor?
Kontakta o
ss!
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