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Susanne Juhl forklarer, hvordan du starter din egen virksomhed. Du får at vide, hvilke fordele og ulemper der
erved de forskellige selskabsformer, enkeltmandsvirksomhed, interessentselskaber, anpartsselskaber og

aktieselskaber.Du kan læse, hvad du skal være omærksom på, når du skal beregne virksomhedsskat, når du
skal ansætte medarbejdere, hvordan du kan finansiere din virksomhed, hvilke forsikringer du kan og skal

tegne, og hvordan du mest hensigtsmæssigt inddriver inkasso, herunder hvilke regler der gælder for inkasso.

Du kan få god generel rådgivning om opstart af selvstændig virksomhed hos din kommune da mange
kommuner har. Opret et virksomhedsnavn og et logo. Nu har du taget den endelige beslutning og du er

bevidst om de fordele og ulemper der følger med når du skal til at være din egen chef. Du kan starte din egen
virksomhed her.

Enkeltmandsvirksomhed Fordele

For mange er det første gang at de kaster sig ud i at være selvstændig hvilket selvsagt rejser en masse
spørgsmål og tvivl. Gå fra ønske til handling. Opret et virksomhedsnavn og et logo. Hold styr på din
virksomheds økonomi. Om fradrag for små og store udgifter. Ønsker du at starte virksomhed? Har du
drømmer om at blive leder af din egen virksomhed? Her er tips til dem der har planer om at starte en

virksomhed på egen hånd eller sammen med partnere. Start din egen virksomhed. Start virksomhed Sådan gør
du. Arbejdsskadeforsikring og en motoransvarsforsikring. Guide til start af egen virksomhed . Hvis du driver
virksomhed ud af dit eget hjem er det en god ide at tegne en erhvervsløsøreforsikring da. Idégenerering.
oktober 2018 er det heldigvis blevet. Når du starter virksomhed er der en række forhold du skal være

opmærksom på. Få hjælp til at starte din egen virksomhed og bliv iværksætter.
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