
                                   

 

 

Välkommen till Skattverkets digitala utbildningar för dig som är 
ny företagare eller funderar på att bli! 

Är du nyfiken på att starta företag? Eller har du nyss startat och känner att du behöver 
mer information om skatteregler, avdrag, moms och annat? Då är dessa kurser, 
arrangerade av Skatteverket, något för dig! 

Vi på NyföretagarCentrum Väst och ett antal andra Nyföretagarcentrum och kommuner i 
Västsverige, har nu bokat upp några digitala träffar på lite olika teman som vi tror kan passa er.  

Läs igenom innehållet på träffarna nedan och anmäl dig till den träff du tror kan passa dig. 
Deltagandet är kostnadsfritt, men då vi behöver vara minst 15 personer per kurstillfälle för att 
kursen ska bli av, vill vi gärna att du deltar om du har anmält dig.  

Varmt välkommen önskar NyföretagarCentrum Väst och Satteverket! 

Ny företagare - enskild firma - 15 november kl. 18.30-20.30  

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?  

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/pERXK6mSt4 
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Ny företagare, moms  - 23 november kl. 18.30- 20.00 
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? 

 

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/fL4XMzKxYK 

 

Ny företagare – Aktiebolag – 28 november kl. 17.00-19.30  

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? 

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/9a5vteTHWw 

 

 

https://forms.office.com/r/fL4XMzKxYK
https://forms.office.com/r/9a5vteTHWw

