
VAD BEHÖVER DU?
Vår styrka är allt inom 
HR, Lön, Skatt, Moms, Dataskydd  
och Internationellt arbete. 
Med oss blir du trygg i ditt arbete!
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Med vår expertis och djupa kännedom inom HR, lön, skatt, moms,  
dataskydd och internationellt arbete ger vi dig snabb, relevant  
och lättläst information. Du möter oss även i kundsupporten och  
som kursledare på våra kurser. 

Vi ser till att du är trygg och inte missar något viktigt! 

SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER 
FINNS HÄR FÖR DIG

Kristina Andreasson Håkan Larsson Veronica RosénPelle Gustavsson

MOMS

Ingrid Langkilde Lennart Salomonsson Pia Weimarsdotter Robert SelvaagRickard Krantz Hanna Lagerkvist

SKATT

Anna Schönfelder Lotta Sprangers Annika Westergren Victoria Ödlund Mirja Lenes

HR, LÖN
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SERVICEPAKET 
DET OPTIMALA ARBETSVERKTYGET

Prova alla servicepaket gratis: tholin.se/servicepaket

Se våra webinar och live- 
chatta med experterna

Sök i faktabanken – svar  
på din fråga dygnet runt

Räknesnurrorna  
– rätt svar snabbt

Vi nyhetsbevakar  
– alltid uppdaterad

Nyhetsbrev 
– vi håller dig uppdaterad

Support – vi finns där 
när du behöver oss
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HR
HR handlar om många saker – att få personalen att trivas och må bra så de kan  
göra ett bra jobb, men även att delta i processer om rekrytering, on- och  
offboarding, utbildning, anställdas rättigheter, hälsa och säkerhet. Med  
våra tjänster blir ditt jobb effektivare så du kan ägna din tid åt rätt saker.

Kurser för dig som jobbar med HR
Hos oss får du nya kunskaper, både i stort och inom specifika  
områden. HR-träff och Stora Lönedagen ger årlig kompetens- 
uppdatering och inspiration för chefer, ledare och alla inom HR och 
Lön. Tvådagarskursen Arbetsrätt lär dig arbetsrätt från grunden.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade kurser i aktuella 
ämnen löpande under året, som till exempel on- och offboarding 
och kompetensbaserad rekryteringsprocess. 

Abonnera på 10 livestreamade kurser 
Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Vi har samlat  
utvalda kurser inom Lön och HR i årsabonnemang, så att  
du har garanterad kompetensutveckling under ett helt år!  

Servicepaket HR
Allt du behöver för det dagliga arbetet med HR-frågor.  
Vi hjälper dig med arbetsrättsliga regler och  
praktiska regler vid t ex rekrytering, anställning  
och arbetsmiljö. 

Våra experter kan även fungera som ett  
bollplank för dig i konkreta och avgränsade HR-frågor.

Helt enkelt det du behöver för att vara  
en god arbetsgivare!

Allt du behöver hittar du   
på tholin.se
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Abonnera på kompetens- 
utveckling inom Lön och HR
Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Vi har samlat utvalda kurser inom Lön och HR i  
årsabonnemang, så att du har garanterad kompetensutveckling under ett helt år! Ett kursutbud 
som alltid är uppdaterat och som ger dig ny kunskap om det senaste inom ditt område.
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LÖN
Det är få saker som är så betydelsefulla som lön. Man ska kunna hantera praktiska frågor som rör  
både arbetsrätt och skatterätt, och det måste bli rätt för alla inblandade parter. Vi ger dig verktygen  
så att du kan känna dig trygg i ditt arbete med löner. 

Kurser för dig som jobbar med löner
Hos oss får du nya kunskaper, både i stort och inom specifika områden. 
Varje år genomför vi Stora Lönedagen över hela landet – den själv- 
klara uppdateringsdagen för dig som arbetar med lön, HR, skatt och 
ekonomi. Lär dig räkna lön med Löneadministration; Grund,  
Påbyggnad och Kvalificerad.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade kurser i aktuella 
ämnen löpande under året, som till exempel karensavdraget, löne- 
kartläggning och semesterberäkning. 

Abonnera på livestreamade kurser 
Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Vi har samlat utvalda 
kurser inom Lön och HR i årsabonnemang, så att du har garanterad 
kompetens utveckling under ett helt år!  
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Servicepaket Lön
Här finns allt du behöver för det dagliga arbetet  
med löner, inklusive aktuella nyheter och infor- 
mation. Använd våra digitala verktyg, eller ta 
kontakt med supporten. Populära kategorier:

 · Semester
 · Representation
 · Bilförmån
 · Förmåner
 · Ledigheter & förmåner

Vi hjälper dig med dina kluriga lönefrågor!
Allt du behöver hittar du   

på tholin.se



”Det är alltid lika trevligt och gå på era kurser. Ni är såååå professionella!!” 
från kursen Stora Lönedagen 2019

” Jag deltog i den streamade kursen och det fungerar jättebra. Mycket duktiga 
föreläsare. De streamade kurserna är det bästa ni gjort, då man kan ha svårt att 
komma ifrån arbetet. Skönt att kunna sitta på jobbet och få samma utbildning.” 
från kursen Stora Lönedagen 2019 livestreamad

”Allt var bra. Saklig genomgång, bra exempel. Toppen :-)” 
från kursen Karensavdraget – vad innebär de nya reglerna

”Toppentoppen! En jättebra kurs och ett stort plus för kursledarna 
som gjorde dagen lätt, inspirerande och intressant!” 
från kursen Representation och konferenser

Vad tycker våra kunder om oss?
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SKATT
Det är mycket att hålla reda på inom skatteområdet. Få koll på alla nya och gällande skatteregler 
och känn dig trygg att du är uppdaterad med det senaste! Genom våra kurser och servicepaket  
erbjuder vi en komplett hjälp med just detta! Och med våra praktiska räkne snurror i servicepaketet 
tjänar du tid och slipper besvär.

Kurser för dig som jobbar med skattefrågor
Hos oss får du nya kunskaper, både i stort och inom specifika områden. 
Vårt flaggskepp är Skatteträff – den stora uppdateringsdagen med  
nytt och viktigt om skatterna. Dessutom ett bra tillfälle att träffa  
kollegor i branschen! Representation och konferenser är en av  
våra populäraste kurser som tar upp de ofta komplicerade frågorna.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade kurser i aktuella  
ämnen löpande under året, som till exempel internationellt arbete och 
interna konferenser och kickoffer. 

Allt du behöver hittar du   
på tholin.se

Servicepaket Skatt
Här finns allt för det dagliga arbetet med skattefrågor. Allt 
presenterat på ett lättläst sätt. Du får bland annat:

 · Faktabank – Fördjupningsartiklar med information  
 om regler och rutiner

 · Support – Bolla dina frågor med våra experter

 · Nyheter och nyhetsbrev – Uppdatering med senaste nytt

 · Interaktiva verktyg, checklistor och blanketter m m

Trygg och uppdaterad med allt inom skatt.



Vi skräddarsyr kurser för din 
verksamhet
Vi erbjuder kompetensutveckling inom lön, HR, skatt och moms. Välj upplägg; öppen utbildning 
på plats hos er, digital utbildning eller behovsanpassad utbildning – utifrån era behov paketerar 
vi en lösning för kompetensutveckling som passar just er!
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MOMS
Jobbar du som redovisningskonsult eller med momsfrågor på ditt företag? Vi har skapat  
en unik tjänst helt inriktad på momsfrågor. Med Servicepaket Moms får du information  
som är relevant för dig! Vi hjälper dig hålla koll på alla detaljer, komplicerade regelverk  
och såklart alla nyheter och aktuella rättsfall.

Kurser för dig som jobbar med moms
Hos oss får du nya kunskaper, både i stort och inom specifika områden. 
Varje år samlas många momsintresserade på Stora Momsdagen  
– årets momsevent med alla viktiga nyheter och förändringar.

Lär dig hantera många praktiska momsfrågor med  
Momsen i praktiken. Moms vid fastighetsuthyrning  
ger dig en fördjupad genomgång av reglerna, och på kursen  
Moms vid internationell handel får du en ordentlig genom- 
gång av de komplicerade reglerna kring internationell handel  
med varor och tjänster.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade kurser  
i aktuella ämnen löpande under året, som till exempel  
omvänd byggmoms och moms/skatt vid personaluthyrning. 

Servicepaket Moms
Här finns allt du behöver för det dagliga arbetet  
med momsfrågor. Nyheter, fördjupningsmaterial,  
räkna själv-hjälpmedel och mycket mer.  
Populära punkter:

 · Räknesnurra för representationsavdrag  
 och beräkning av måltider, kringkostnader  
 och förtäring m m.
 · Allt om moms och fakturor.
 · Internationell handel – moms på varor/tjänster.
 · Utlägg och vidarefakturering.

Allt du behöver för det dagliga arbetet med moms!

Allt du behöver hittar du   
på tholin.se



MISSA INTE VÅRA GRATIS WEBINARER 
I AKTUELLA ÄMNEN
Våra webinarer är superpopulära och samlar tusentals  
tittare varje år! Vill du ha koll på när vi sänder? Och vad?

På tholin.se kan du se vilka webinarer som är aktuella. Under webinaren kan du ställa dina 
frågor direkt i sändningen. Dessutom har du alltid tillgång till tidigare sända webinarer när du 
abonnerar på våra servicepaket.

Här är exempel på några av våra  
populära webinarer
 · Vabruari – vad gäller?
 · AGI
 · Semesterskuldslista
 · Skatterna 2019
 · Intern representation
 · Konferenser och interna informationsmöten
 · Förenkla och förbättra lönehanteringen
 · Brexit
 · GDPR och gallringsrutiner
 · Senaste nytt om sjukfrånvaro
 · Utlägg och vidarefakturering
 · Onboarding
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INTERNATIONELLT ARBETE
Arbetar du med utsänd personal och/eller utländsk personal i Sverige? Då vet du hur viktigt det är att känna  
till vilka regler som gäller vid hanteringen av källskatter, sociala avgifter och uppgiftsrapportering. 

Kurser för dig som jobbar med internationellt 
arbete
Hos oss får du nya kunskaper, både i stort och inom specifika  
områden. På heldagskursen Internationellt arbete ger vi dig  
en fördjupad genomgång av reglerna kring internationellt arbete. 
Den är specialanpassad för dig som hanterar löner, skatter och 
avgifter för svensk personal som arbetar i utlandet eller  
utländska personer som arbetar i Sverige.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade  
kurser löpande under året i aktuella ämnen.

Servicepaket Internationellt arbete
Här får du svar på frågor om hur du hanterar skatt och  
socialavgifter för svensk personal arbetar utomlands,  
och för utländsk personal som kommer till Sverige för  
att arbeta. Här hittar du en rad interaktiva och smarta  
verktyg, t ex

 · En interaktiv världskarta där du kan klicka på ett land och  
 få  reda på vilka regler som gäller.
 · Verktyg som hjälper dig huruvida du ska betala sociala  

 avgifter eller inte.

Få svar på frågor om skatt och lön på  
en internationell arbetsmarknad!
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Tholin & Larsson i siffror
1970 bildades Tholin & Larsson. Vi ingår i Infotjenester-gruppen och 
stöttar mer än 800.000 arbetsgivare och företagare. Varje år hanterar 
vi 60.000 frågor inom våra områden i både Sverige och Norge.

10.000 abonnenter  
på servicepaket

40.000 abonnenter 
på våra nyhetsbrev

Över 13.000 deltar  
på våra kurser/år

Över 10.000 följare 
på sociala medier

Fler än 12.000 tittar  
årligen på webinarer

Totalt mer än 90.000 
kundkontakter per år
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DATASKYDD I ARBETSLIVET (GDPR)
Sedan den 25 maj 2018 gäller lagen om personuppgifter, Dataskyddsförordningen. En central del  
i arbetet är bland annat att hålla koll på vilka system man lagrar personuppgifter i och vilka som  
har tillgång till nämnda system. Vissa personuppgifter räknas som särskilt känsliga. Det är viktigt  
att man som arbetsgivare hanterar frågorna på ett korrekt sätt. 

Vi har verktygen så du kan känna dig trygg!

Kurser för dig som jobbar med GDPR
På 10 minuter får din personal en introduktion till GDPR med 
E-kurs – Introduktion till dataskydd (GDPR) för personalen. 
I e-kursen Grundutbildning i dataskydd kommer du att få en 
grundläggande introduktion till hur du kommer igång med data-
skyddsarbetet.

Vi anordnar både kurser på plats och livestreamade kurser löpande 
under året, som till exempel Dataskyddsombud – behöver ni ha det?

Servicepaket Dataskydd  
i arbetslivet
 · Har du koll på reglerna för personuppgifter? 
 · Vilka uppgifter får du lagra om din personal?
 · Hur får du hantera dem? 
 · Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

Du får svar på vad som gäller och stöd  
i GDPR-arbetet.

Vi gör det enkelt för dig som arbetsgivare att  
anpassa dig till reglerna på ett effektivt sätt.  
Vi samarbetar med några av landets bästa  
GDPR-advokater. 

Praktiska svar och förklaringar gällande  
dataskyddsreglerna!

Allt du behöver hittar du   
på tholin.se



Sätt människan i fokus med ett HR-system som skapar smarta  
processer mellan anställda, chefer och HR och effektiviserar  
era interna rutiner. Med Simployer sätter du ledaren i förarsätet,  
gör det enkelt och relevant för den anställda samt översiktligt  
och förutsägbart för HR.

Bekymra dig inte över svenska lagar och regler – de är redan inbakade och säkrade i systemet. 
Använd istället tiden till kvalitets- och värdeskapande HR och ledarskap – gärna med stöd från 
vår genomtänkta best practice som ingår i varje lösning. Smart ledarskap, helt enkelt.

 · Simployer gör det enkelt att vara bra på administrativa uppgifter som stjäl värdefull tid
 · Det är anpassat efter svenskt regelverk och byggt efter er och vår best practice
 · Simployer ger självständiga medarbetare och frigör tid för HR och chefer

Vi gör det enkelt att vara en god 
arbetsgivare – mer kvalitetstid på 
jobbet!

Läs mer: 
simployer.se
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Våra experter möter du inte bara på våra kurser, du hittar dem även 
på LinkedIn. Där publicerar de sina senaste artiklar och delar med 
sig av erfarenheter, expertis och annat intressant material. Följ dem 
för att få ta del av deras senaste innehåll.

Även Tholin & Larsson är aktivt i sociala medier. På LinkedIn och  
Facebook delar vi med oss av nyheter, artiklar, e-böcker, blanketter,  
gratis webinarer där du har möjlighet att ställa dina frågor direkt i  
sändningen, samt aktuella evenemang och events. 

Väl mött!

FÖLJ VÅRA EXPERTER

THOLIN & LARSSON I SOCIALA MEDIER

Box 17103, 402 61 Göteborg 
Tel: 031-84 01 80 · www.tholin.se · info@tholin.se


