Hos oss betalar du ett fast paketpris för all
bokföring, deklaration, skatter och skatteberäkning.
Priset beror på ditt företags storlek.
I priset ingår självklart all rådgivning. Som vår kund
vill vi att du skall bli expert på att vara företagare.
Det blir du, om du utan kostnad kan fråga oss när
frågetecknen dyker upp och dra nytta av vår 30-åriga
erfarenhet.
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DIN VINST OCH

SKATTEPROGNOS

Vårt eget redovisningssystem för småföretag har fått

Jämförelse

ett stort gensvar tack vare sin förenklade kontoplan

Skatteprognosen jämför med den preliminärskatt

som ger full insyn i familjeföretagets ekonomi.

du betalar. Du ser då direkt hur stor din restskatt

Som företagare har du full kontroll över ekonomin.

kommer att bli, eller om du betalar för mycket i

Här presenterar vi två viktiga delar i vårt paket:

p-skatt.

Din vinst- och skatteprognos.

Restskatten skall betalas

senast i mars

Skatteprognos

två år efter verksamhetsåret. För verksamhetsåret

Vinstprognosen ligger till grund för vår skatte-

2010 alltså den 12 mars 2012.

prognos. Med hjälp av vår trettioåriga statistik över

Ju förr du vet storleksordningen på slutskatten desto

de skatter våra kunder betalat och dina övriga

säkrare blir din ekonomi. Om det visar sig att du

ekonomiska förhållanden beräknar vi storleks-

betalar för mycket i p-skatt hjälper vi dig att sänka

ordningen på de skatter och avgifter du kommer att

den direkt. Det finns ingen anledning för dig att låna

belastas av om vinstprognosen slår in.

ut pengar till staten.

Vinstprognos
Resultatrapport
Som vår kund får du varje kvartal
en resultatrapport. Där ser du resultatet
från årets början.

Baserat på resultatrapporten
gör vi en vinstprognos för hela året.

