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Praktisk dag för nya företagare
Det är mycket att tänka på när man startar företag. Nu finns det möjlighet att
få samlad information från sex myndigheter under en heldag – Starta
företag-dagen. I höst genomförs 30 Starta företag-dagar över hela landet,
med start i Visby på onsdag den 8 september.
Starta företag-dagen arrangeras gemensamt av Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och
Tullverket. Under dagen bjuds lokala företagare in. De berättar om vägen till
eget företagande och ger deltagarna värdefulla tips och råd. Dessutom finns
lokala rådgivare, finansiärer och organisationer på plats för att ge stöd till
nya företagare.
Exempel på ämnen som tas upp:
•
•
•
•
•
•

Affärsplan och budget
Företagsform, företagsnamn och namnskydd
F-skatt, bokföring och moms
Anställa personal och starta eget-bidrag
Utrikes handel, import
Offentlig upphandling

Några kommentarer från tidigare deltagare:
"Det var toppenbra och det var skönt att få ett ansikte på alla myndigheter."
"Proffsigt, sakligt och positivt."
"Mycket bra att få samlad information på ett så kortfattat sätt."
Dagen är kostnadsfri, anmälan görs på den nya företagarsajten verksamt.se:

http://www.verksamt.se/starta-foretag-dagen
Fakta:
Starta företag-dagen vänder sig till den som vill starta företag eller som nyligen
har gjort det. Deltagarna får information om vilka myndigheter som gör vad, vad
som måste göras och vad de kan få hjälp med som nyföretagare. Bakom dagen
står Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Tullverket. Tillväxtverket är föreläsare och moderator för
dagen. Hittills har nästan 20 000 blivande företagare deltagit på Starta företagdagen. Läs mer på www.verksamt.se/starta-foretag-dagen .

Ytterligare information:
Charlotta Ölander, Tillväxtverket 08-681 91 24
Kerstin Thynell, Skatteverket 073 944 19 07

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
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