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God Jul & Gott Nytt År!
För Länia blir år 2016 ytterligare ett bra år. Vi har medverkat till
många goda affärer under året som gått. För det är vi naturligtvis
både stolta och glada. Vi vill därför tacka våra kunder, köpare såväl
som säljare, samt alla andra värdefulla kontakter för ett bra
samarbete. Ett varmt tack till Er alla!
Ett nytt år betyder i många bemärkelser också bokslut. Bokslut
över året – hur blev just ditt 2016 när det gäller företaget, din egen
situation och förutsättningarna inför framtiden? Finns det något
som behöver förändras för att göra 2017 till ett ännu bättre år?
Du kanske ska välja att expandera företaget genom ett bra
förvärv? Eller går du med funderingar om att tiden är mogen för att
sälja? Vad är företaget värt? Hur går en företagsaffär till? Frågorna
är ofta många och det kan vara klokt att diskutera med någon som
kan företagsaffärer.
Du är mycket välkommen att höra av dig till oss om du har
funderingar kring köp och försäljning av företag. Vi finns här, både i
år och nästa år och nästa…
Vi på Länia önskar dig en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Våra företagsmäklare

En julklapp från regeringen
Näringsminister Mikael Damberg presenterade nyligen en
kartläggning om betalningstider inom näringslivet. I kartläggningen
har man kommit fram till det de flesta företagare redan vet, att de
stora bolagen utnyttjar små och medelstora företag genom att ha
mycket långa betalningstider.
Detta är inte acceptabelt, säger Mikael Damberg, och kräver att
företagen kommer fram till en uppförandekod och att man enas om
att betalningstiderna kortas väsentligt. Om inte näringslivet själva
klarar att lösa den här frågan, är regeringen beredd att lagstifta om
detta.
Detta tycker vi är en bra julklapp till landets mindre och medelstora
företag!

Månadens tips!!
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Att göra – innan årsskiftet!
Snart är det nytt år och då är det ofta för sent att göra vissa saker
som du borde ha gjort i år. Här är några tips på sådant det kan löna
sig att tänka på. Missa inte detta i helgstressen!
Ägare till fåmansföretag har möjlighet till skatteplanering inför
årsskiftet. Lönens storlek påverkar förstås skatten men även
möjligheter till utdelning. Om du inte har tagit ut lön upp till gränsen
för statlig skatt, 443 200 kr, är det lönsamt att göra det nu, om du
räknar med att ta ut högre lön nästa år. Se till att utbetalningen
görs på denna sida om årsskiftet. På inkomster över 638 800 kr är
den statliga skatten 25 %.
Det är också klokt att beakta gränserna för att bli kvalificerad för
maximal pension, sjukpenning och föräldrapenning.
Sälj respektive köp aktier i fåmansföretag under rätt år. Den som
äger aktier vid årets ingång har rätt till det så kallade gränsbeloppet
för år 2017. Detta påverkar beräkningen av skatt på utdelning och
kapitalvinst.
Du kan tidigarelägga investeringar i maskiner och inventarier. Vid
anskaffning före årsskiftet kan du skriva av normalt 20 % av
inköpsvärdet och förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla.
För detaljerad rådgivning om skatter föreslår vi att du kontaktar din
redovisningskonsult, revisor eller annan skatterådgivare.

Länia Stockholm
På vårt regionkontor i Solna är vi flera företagsmäklare som verkar
över hela stockholmsområdet. Vi finns även på plats i Södertälje.
Kontakta oss gärna med dina frågor kring företagsöverlåtelser eller
företagsvärderingar.
Länia Stockholm, Solna torg 19 5tr, 171 45 Solna
Tel: 08-23 06 50
• Erik Toll 070-728 76 28, erik.toll@lania.se
• Claes Trozelli 070-550 77 44, claes.trozelli@lania.se
• Lars-Ove Nyrén 08-449 25 65, lars.nyren@lania.se
• Michael Gustavsson 070-225 82 34,
michael.gustavsson@lania.se
• Michael Karlsson 073-650 74 87, michael.karlsson@lania.se
• Olle Lindkvist 070-359 05 30, olle.lindkvist@lania.se
Länia Stockholm>>
Länia Företagsförmedling
www.lania.se | nyhetsbrev@lania.se | Kontakta oss
Vill du avsluta dina prenumeration av Länianytt? Avregistrera dig här.
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