
Rådgivningstjänster 
för små och 

medelstora företag



Talenoms rådgivningstjänster är utarbetade för små och medelstora företags behov. Tydliga 
och väldefinierade produkter gör samarbetet transparent. Talenoms expertgrupp för rådgiv-
ningstjänster är en av de mest erfarna i Finland när det gäller uppdrag för små och medelstora 
företag. Rådgivningstjänsten erbjuder alla experttjänster under ett och samma tak. 

Tveka inte att kontakta oss – vi lovar att du blir positivt överraskad!

Mer information:
020 7525 500
info@talenom.fi

Vare sig du har en fråga som gäller beskatt-
ning, omstruktureringar eller finansiell rådgiv-
ning kan du kontakta Talenoms expert på små 
och medelstora företag.

RådgivningstjänsteR för att 
undeRlätta vardagen

Rådgivningstjänster för små 
och medelstora företag

skatt

FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH 
OMSTRUKTURERINGAR

lag EKONOMI

PERSONLIGA TJÄNSTER FÖR 
FÖRETAGARE



Våra skatteexperter är speci-
aliserade på skattefrågor som 
gäller företagare och små och 
medelstora företag. Med en 
god planering och effektivt 
genomförande undviker du att 
betala extra skatter.

skatt beräkning: lön eller dividend

I beräkningen av lön eller dividend analyserar vi det aktuella 
läget för din beskattning. Från det börjar vi utforma ett nytt, 
mer skatteeffektivt alternativ. Med rätt förhållande mellan lön 
och dividend lyfter du pengar ur företaget med en rimlig skat-
tebörda. 

Genom att tillsammans med en skatteexpert hos Talenom 
planera hur du lyfter pengar ur företaget, undviker du extra 
skatter samtidigt som du säkerställer utvecklingen av netto-
tillgångarna i ditt företag. Dessutom får du veta det totala 
skattebeloppet vid tidpunkten för beräkningen.

PriS: 590 €/AkTieägAre

ändring från firMA Till AkTiebolAg – 
jäMförelSeberäkning

Känns beskattningen av din firma för hög? Finns det dividend 
att se till att din företagsform är det mest lönsamma alternati-
vet skattemässigt? Med en beräkning gjord av en skatteexpert 
reder du ut vilken företagsform som skattemässigt är det bäs-
ta alternativet. Du får dessutom veta hur stor den eventuella 
skattemässiga fördelen skulle vara.

PriS: från 950 €

hjälP vid SkATTeinSPekTion

Skatteinspektionen är en särskild kontroll av skattemyndighe-
ten. De företag som ska granskas väljs vanligtvis via Skat-
teförvaltningens databaser, valda slumpmässigt eller från ett 
fördefinierat fokusområde. Skattemyndigheten granskar bland 
annat att företaget har tillhandahållit riktiga och tillräckliga 
uppgifter för att beskattningen ska kunna verkställas.

Det är viktigt att förbereda sig inför skatteinspektionen, till-
sammans med vår skattexpert. Det är viktigt att ge korrekta 
och noggranna uppgifter till skatteinspektörerna. 

PriS: 250 €/h

SkATTerådgivning – 
en del Av övrig rådgivning

Skatterådgivning är typiskt en central och oumbärlig del av 
den finansiella rådgivningen, omstruktureringar och uppdrag 
gällande familjeförmögenhet. Därför deltar skatterådgivnings-
experterna ofta också i andra rådgivningsuppdrag.

PriS: 250 €/h

"samarbetet med talenom 
har under årens lopp stärkt 
verksamheten i vårt företag och 
det är en av våra stöttepelare."

jussi niva  
verkställande direktör, Mansen Timpurit Oy

Mer inforMATion:

020 7525 000 

info@talenom.fi



Mer inforMATion:  

020 7525 000 

info@talenom.fi

Våra jurister hjälper företagare 
och små och medelstora före-
tag i frågor som rör bolags-och 
avtalsrätt. Våra advokater hjäl-
per dig också vid omstrukture-
ringar.

SkUldebrev, köPebrev SAMT dividend

Talenoms advokater har en stark kompetens i att utarbeta 
typiska skuldebrev och köpebrev för små och medelstora före-
tag. Ett skuldebrev kan till exempel bli aktuellt i situationer då 
företaget finansierar sin verksamhet med kapitallån. Köpebrev 
kan exempelvis behövas i situationer då man handlar med fö-
retagets aktier.

Att utarbeta kontrakt är en del av vardagen i små och med-
elstora företag. Sedvanliga kontrakt som advokater utarbetar 
kan till exempel vara avtal som företaget ingår med sina kun-
der eller underleverantörer.

PriS: 250 €/h

AkTieägArAvTAl

Är aktieägarna i ditt företag engagerade i att arbeta rättvist 
och fördela den ekonomiska nyttan rättvist?

I aktiebolag med mer än en aktieägare rekommenderas det 
att alltid utarbeta ett aktieägaravtal. Aktiebolagslagen utgör 
grunden för företagets verksamhet, men den skyddar inte bo-
lagets aktieägare tillräckligt mycket i händelse av förändring. 
Med aktieägaravtalet säkerställer man att företaget och dess 
aktieägare förbinder sig till de överenskomna spelreglerna.

Ett väl utformat aktieägaravtal är viktigt då företaget planerar sin 
framtid och definierar aktieägarnas gemensamma intressen och
mål.

PriS: från 2000 €

lag grUndAnde Av AkTiebolAg

Innan man startar ett företag och väljer bolagsform är det 
viktigt att beakta de olika bolagsformernas skatteaspekter, 
bolagsrättsliga ansvarsfrågor och skyldigheter samt verksam-
hetsmodeller. 

PriS: från 710 €

jUridiSk rådgivning – 
en del Av övrig rådgivning

Experterna inom juridisk rådgivning är alltid med vid omstruk-
tureringar och vid uppdrag gällande familjeförmögenhet.

PriS: 250 €/h

"talenom talar 
samma språk som 
vi och förstår vad 
det handlar om.”

Tiina klemelä  
Ravintola Popino



Mer inforMATion:  

020 7525 000 

info@talenom.fi

ekonoMiChefSTjänSTer

Behöver er ekonomiförvaltning mer expertis inom styrning 
och utveckling? Ekonomichefstjänsten innebär att en extern 
ekonomichef hjälper företaget med att sköta ekonomin. Det 
kan till exempel gälla budgetering, budgetuppföljning, finansie-
ringsarrangemang eller investeringsberäkningar.

Tjänsten skräddarsys alltid enligt kundens behov.

PriS: 250 €/h

PriSliSTA för konTinUerlig ServiCe:

1–10 h/mån  195 €/h
11–40 h/mån  175 €/h
>41 h/mån  160 €/h

Minimikontrakt 4 månader

UPPräTTA bUdgeT

Hur ser resultatförmågan ut i ditt företag? Budgetering ger 
dig en tydlig uppfattning om företagets ekonomiska mål och 
bättre beredskap för framtiden. Du får också ett vägledande 
verktyg, som följer upp företagets målsättningar.

PriS: från 830 €

Olika slags behov av utveck-
ling och styrning ingår ofta i 
företagsekonomisk förvaltning. 
Ibland kan en extern ekono-
michef också behövas för att 
hantera ekonomifrågor. Våra 
erfarna ekonomiexperter finns 
till för att hjälpa till med all 
slags finansiell rådgivning.

ekonomi

“det är inte värt att ensam 
kämpa med siffroRna, det 
är bättre att få hJÄLP av 
en expert”

Tapio Posti  
Viherviisikko Oy

kASSAflödeSPrognoS

Att hantera likviditeten och kassaflödet är viktigt för alla fö-
retag. Kassaflödesprognosen förutspår den framtida kassaut-
vecklingen. Kassaflödesanalysen som är utarbetad av en Tale-
nom-expert, hjälper dig att förbereda dig inför framtiden.

PriS: från 640 €

inveSTeringSberäkning

För att investeringarna ska vara lönsamma är det oerhört vik-
tigt att göra en noggrann planering och analys av olika alter-
nativ, samt att säkerställa finansieringen. I genomförandefasen 
är det svårt att längre göra inbesparingar och undvika risker. 
En investeringsberäkning gjord av en expert inom finansiell 
rådgivning ger en bra grund för ett slutligt investeringsbeslut.

PriS: 250 €/h

lönSAMheT oCh rAPPorTering

Vilka är komponenterna i ditt företags lönsamhet? Med vår 
lönsamhetsanalys får du en klar bild av verksamhetens tyngd-
punkter och lyfter lönsamhetsuppföljningen till en ny nivå. Vår 
expert på finansiell rådgivning ger dig tydliga förslag till åtgär-
der för att förbättra lönsamheten och uppföljningen.

PriS: 250 €/h



Både små och stora omstruk-
tureringar innebär många olika 
faser där planeringen och 
genomförandet kräver extra 
noggrannhet. Talenoms solida 
erfarenhet hjälper dig att upp-
nå önskat resultat.

värdering

Företagsvärdering är ett utlåtande om företagets värde, gjord 
av Talenoms expert. Typiska situationer som kräver en värde-
ring är ägararrangemang, aktiehandel och -donationer. 

PriS: från 1370 €

föreTAgSförvärv 

Ett företagsförvärv innebär många olika faser som exempel-
vis värdering och utredning av objektet, handels- och finan-
sieringsförhandlingar, utarbetande av köpebrev och kontrakt, 
omarbetning av företagsstrukturer samt skatterådgivning. För 
att undvika tråkiga konsekvenser ska företagsförvärv helst pla-
neras och utformas tillsammans med experter. 

PriS: 290 €/h

generATionSSkifTe

Genom att planera och utföra generationsskiftet som en hel-
het tillsammans med en expert, kan man försäkra sig om ett 
lyckat generationsskifte med så få risker och skattekonsekven-
ser som möjligt. Det är bra att börja planeringen av genera-
tionsskiftet i god tid och att beakta alla parters åsikter.

PriS: från 2840 €

ändring från firMA Till AkTiebolAg

Visade jämförelseberäkningen att ett aktiebolag skulle vara en 
lönsam bolagsform? Har du tänkt på ditt företags företagseko-
nomiska ansvar och riskhantering? Att ändra bolagsform från 
firma till aktiebolag är motiverat om det inte är ändamålsenligt 
att bedriva verksamheten som enskild firma på grund av till 
exempel beskattning, verksamhetens omfattning, företagseko-
nomiskt ansvar, utvidgning av ägarbasen eller affärsverksam-
hetens image. En ändring kan också vara motiverad inför för 
ett framtida företagsförvärv eller generationsskifte.

PriS: från 2940 €

delning Av AkTiebolAg

Delning är ett sätt att enligt aktiebolagslagen dela bolaget helt 
eller delvis till två eller flera bolag. Delning tillämpas till exem-
pel vid ändringar i ägarförhållanden, som generationsskiften, 
eller för att omarbeta företagsstrukturen inför ett företags-
förvärv.

PriS: från 6000 €

fUSion Av AkTiebolAg

Fusion av bolag är enligt bolagsrätten en sammanslagning av 
två eller flera bolag till ett bolag. En fusion kan till exempel 
innebära att dotterbolaget fusioneras till moderbolaget, varvid 
dotterbolagets tillgångar och skulder överförs till moderbola-
get.

PriS: från 5100 €

företagsFÖRVÄRV OCH 
omstruktureringar

Mer inforMATion:  

020 7525 000 

info@talenom.fi



Mer inforMATion:  

020 7525 000 

info@talenom.fi

Se till att också skydda din egen 
framtid. Våra experter hjälper 
dig och din familj att förutse och 
förbereda er inför oväntade situa-
tioner.

PERSONLIGA TJÄNSTER FÖR 
FÖRETAGARE

äkTenSkAPSförord oCh 
föreTAgSförMögenheT

Skilsmässa innebär ofta en stor risk för företagsverksamhetens 
kontinuitet eftersom företagstillgångarna, eller en del av dem, 
kan överföras på före detta maken vid avvittring. Företagaren 
kan också tvingas avsäga sig företaget för att avvittringen ska 
kunna förrättas. Genom att begränsa giftorätten skyddar man 
företagstillgångarna och kan oftast också undvika ett kompli-
cerat fastställande av företagsvärdet vid en avvittring.

PriS: från 595 €

TeSTAMenTe

En noggrann arvsplanering bevarar dina företagstillgångar så 
som du önskar och kan också vara ett effektivt skatteplane-
ringsverktyg. Med ett testamente kan egendomen överföras 
till testamentstagarna på ett kontrollerat och tryggt sätt. 

Med en väl utförd kvarlåtenskapsplanering kan egendomens 
besittning bevaras hos testamentstagarna i alla situationer 
samt arvsskatten för arvingarna reduceras. 

PriS: från 595 €

inTreSSebevAkningSfUllMAkT

Har du berett dig på tillfällig eller permanent arbetsoförmåga 
orsakad av en olycka eller sjukdom? Är det viktigt för dig att 
veta vem som besluter om dina angelägenheter om du av en 
eller annan orsak inte kan göra det själv?

En heltäckande fullmakt för intressebevakning garanterar att 
verksamheten i ditt företag fortsätter oberoende av situatio-
nen! Lagen om intressebevakningsfullmakt ger fullmaktsgi-
varen omfattande bestämmanderätt i hur frågor om person, 
egendom och ekonomi ska skötas. Med en intressebevak-
ningsfullmakt kan fullmaktsgivaren i förväg välja en person 
som kan sköta de angelägenheter som han eller hon är oför-
mögen att sköta själv. 

PriS: från 595 €

“experten satte sig in i våra fRågor mycket 
professionellt och grundLigt. Riskerna kartlades 
och framställdes med praktiska exemPel. 
speciellt minnesvärt var erfarenheten och 
visionerna.”

Tero Lepistö   
Tosibox Oy





Talenom oyj
Försäljning 0207 525 500
Tfn 0207 525 000
info@talenom.fi
www.talenom.fi

TAlenoM oYj

Talenom är en redovisningsbyrå som grundades 1972. Vi erbjuder våra kunder ett 
brett utbud redovisningstjänster och andra experttjänster som stödjer våra kunders 
företagsverksamhet. Vi har egen programvaruutveckling och erbjuder våra redovis-
ningsbyråkunder verktyg för elektronisk ekonomiförvaltning. 

Talenom Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy.

Alajärvi 
Kiertotie 7 
62900 Alajärvi

esbo 
Bertel Jungs plats 5 
02600 Esbo

esboviken 
Fjärdgagan 1 
02320 Esbo

helsingfors 
Tölöviksgatan 2,     
8.vån., 00100 Helsingfors

hyvinge 
Hämeenkatu 55 D 6 
05820 Hyvinge

Tavastehus 
Talaskuja 3  
13200 Tavastehus

joensuu 
Kauppakatu 35 (2.krs)  
80100 Joensuu

jyväskylä 
Piippukatu 11 
40100 Jyväskylä

Träskända 
Wärtsilänkatu 61 
04440 Träskända

kajana 
Timperintie 13 A 
87400 Kajana

kalajoki 
Kasarmintie 3 
85100 Kalajoki

grankulla 
Karaporten 5 
02610 Esbo

kempele 
Vihikari 10 
90440 Kempele 

kervo 
Kumitehtaankatu 5 
04260 Kervo

kyrkslätt 
Montörsvägen 7, lokal 1 
02400 Kyrkslätt

kouvola   
Tommolankatu 9 
45130 Kouvola

kuopio 
Satamakatu 13 A     
70100 Kuopio

kuusamo 
Kitkantie 7 
93600 Kuusamo

lahtis   
Vapaudenkatu 15 b 86 
15140 Lahtis

lappajärvi  
Maneesintie 13 A 2 
62600 Lappajärvi

laukas  
Laukaantie 22–24 
41340 Laukas

Malax  
Industrivägen 1  
66100 Malax

Muurame  
Muuramentie 35 a 
40950 Muurame

nurmijärvi  
Kiljavantie 3 
05200 Rajamäki

Uleåborg 
Yrttipellontie 2        
90230 Uleåborg

björneborg                          
Georgsgatan 14 
28100 Björneborg

borgå 
Fredgsatan  26 
06100 Borgå

raumo 
Sinkokatu 11 
26100 Raumo

rovaniemi 
Rovakatu 30, 3. krs. 
96200 Rovaniemi

rovaniemi napapiiri 
Teknotie 14 
96930 Napapiiri

Seinäjoki 
Kampusranta 9 C 
60320 Seinäjoki

Suomussalmi 
Keskuskatu 16 
89600 Suomussalmi

Tammerfors 
Finlaysoninkuja 21 
33210 Tammerfors 

Tammmerfors lielax 
Harjuntausta 1 
33400 Tammerfors

Stockholm 
Västmannagatan 4 
111 24 Stockholm

åbo 
Köpmansgatan 11  
20100 Åbo

vasa 
Handelsesplanaden 12 b 
65100 Vasa

vanda 
Örevägen 16 
01510 Vanda

vindala 
Ylivainiontie 1 
62800 Vindala

Ylivieska 
Vierimaantie 5 
84100 Ylivieska


