Seminarier för nya företagare höst 2021
Vi på Nyföretagarcentrum har i samarbetet med Skatteverket bokat upp digitala träffar på olika
teman för dig som startat eller avser starta företag. Anmäl dig till den träff du tror kan passa dig.
Deltagandet är kostnadsfritt. Vi behöver vara minst 15 personer per kurstillfälle för att kursen ska
bli av.
Starta eget företag – den 20 okt kl. 18-19
En information för dig som planerar att starta ett eget företag. I den här föreläsningen får du veta
hur du registrerar ditt företag och vilka viktiga val du behöver göra.
•
•
•
•
•
•
•

Hur du registrerar ditt företag
Skillnader mellan företagsformerna enskild näringsverksamhet och aktiebolag
Skillnaderna mellan de olika skatteformerna
Vad preliminärskatt är och hur du räknar fram ditt överskott
Vad moms är och skillnaden mellan de olika redovisningsperioderna för moms
Hur ditt val av redovisningsmetod påverkar din bokföring
Var du hittar bra och nyttig information.

Ny företagare - enskild firma - 29 sep kl. 17-19 och 27 okt kl. 18-20
En informationsträff att börja med för dig som nyligen har startat en enskild firma. Vi går igenom
skatter och avgifter samt hur du enkelt redovisar uppgifter till oss genom våra e-tjänster. Exempel
på frågor du får svar på
•
•
•
•
•
•
•

Vad innebär det att vara godkänd för F-skatt?
Vad är preliminärskatt, hur mycket ska jag betala och när?
Hur tar jag ut pengar från mitt företag?
Vilka intäkter och kostnader ska jag bokföra?
Vad ska en faktura innehålla?
Hur fungerar moms?
Vad händer om jag inte betalar skatt i tid?

Ny företagare – Aktiebolag – 10 nov kl. 18-20
En informationsträff att börja med för dig som nyligen har startat ett aktiebolag. Vi går igenom
skatter och avgifter samt hur du enkelt redovisar uppgifter till oss genom våra e-tjänster.
Exempel på frågor du får svar på
•
•

Vad innebär det att ha ett aktiebolag?
Vad behöver jag känna till som delägare?

•
•
•
•
•

Vilka möjligheter finns det att få inkomst i någon form från mitt aktiebolag?
Måste bolaget betala ut lön om jag jobbar i bolaget?
Vad är preliminärskatt, hur mycket ska bolaget betala och när?
Hur fungerar moms?
Vad behöver jag tänka på som arbetsgivare?

Ny företagare, moms - 17 nov kl. 18.00- 19.15
En information för dig som är ny företagare och vill lära dig mer om moms.
Exempel på frågor du får svar på
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är moms och hur fungerar det?
Vad ska en faktura innehålla?
Hur ska jag redovisa moms och hur ofta?
Vad innebär det att dra av moms?
Vad är ingående och utgående moms?
Hur vet jag vilken momssats jag ska använda – 6, 12 eller 25 procent?
Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden, vad innebär det?
Hur gör jag momsavstämning?

Ny företagare, kultur – 24 no kl. 18-19
En informationsträff om skatter och moms för dig som är konstnär, författare, musiker eller har
liknande yrke inom kulturområdet. Exempel på frågor du får svar på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är intäkt, kostnad och resultat?
Vad innebär det att vara godkänd för F-skatt?
Vad är det jag betalar skatt på?
Hur redovisar jag och betalar skatt?
Vad ska min faktura innehålla?
Varför är bokföring viktig?
Vilka momssatser gäller inom kulturbranschen?
Hur du gör när du registrerar ditt företag.
Vilka val du behöver göra i samband med registreringen.
Vi visar skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma.
Hur du ska göra för att betala skatt på företagets vinst (preliminärskatt).

Du anmäler dig till seminarierna på vår hemsida www.nyforetagarcentrum.se/vast

Varmt välkommen önskar NyföretagarCentrum Väst!

