Företagspaket – Enskild Firma

Beställning
Tack för din beställning! Vad kul att just du vågat ta steget att starta företag!
Orderbekräftelse med instruktioner
Du har nu fått en orderbekräftelse samt denna PDF. Det här dokumentet är till för att förenkla
uppstartsprocessen och förtydliga vad du själv ansvarar för att göra.
Företagsuppgifter
För att registrera ditt företag behöver vi lite fler uppgifter av dig! Vänligen fyll i formuläret. Om du
behöver hjälp med att fylla i formuläret, ring oss på 08-122 041 50, välj alt. 6. Våra öppettider är
vardagar mellan kl. 9:00–17:00.
Advice Accounting granskar
Vi har nu mottagit dina ansökningsuppgifter och förbereder dokumenten för registrering. Vi
kontaktar dig om kompletteringar behövs.
Företagsregistrering
Skriv under dokumenten och posta dessa till Bolagsverket. Vad som ska skickas med och uppgift om
registreringsavgiften som du ska betala till Bolagsverket står i mailet som du får tillsammans med
dokumenten. Bolagsverkets handläggningstid är normalt 3-4 veckor.
Boka ett uppstartsmöte
Vi rekommenderar att redan nu boka ett uppstartsmöte med en av våra redovisningsekonomer ca 4
veckor efter att du postat dina dokument till Bolagsverket. Klicka här för att boka! Välj datum och
tid, tryck lägg i varukorg och gå sedan till kassan och skriv i dina uppgifter samt rabattkoden:
PAKET för att boka ett gratismöte. När du har bokat ska du få ett bekräftelsemail.

Uppstartsmöte 1 timme
När du fått ditt registreringsbevis från Bolagsverket träffas vi för ett uppstartsmöte. Under mötet
diskuteras följande:
 Din företagsverksamhet för att bekräfta om vi skulle kunna vara rätt byrå för dig.
 Övergripande information om vad du som ny företagare bör tänka på.
 Vi går igenom hur skatte- och avgiftsanmälan för att registrera bolaget för F-skatt, moms och
arbetsgivare går till.
 Presenterar våra redovisningspaket och tar fram ett förslag för din verksamhet, om intresse
finns.
 Entreprenörsappen som ingår i våra redovisningspaket – Vi presenterar och testar appen.
 Om intresse finns: Hur vi bäst samarbetar när det gäller bokföringen för ditt bolag.
Ta med dig till mötet: Företagets registreringsbevis från Bolagsverket samt ditt ID-kort eller pass.
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