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Læs e-avis
Gå på opdagelse i vores e-
avis arkiver

 

Annonce

MEST LÆSTE - LIGE NU

Odense Politik

Opsigelser på vej i
Odense: 30-40 ejere
af kolonihaver i fare

Assens 112

Efter ejerens
dødsfald: Tyve på rov
på flot fynsk gård

Kerteminde

Morten driver firma
fra køkkenbordet: Et
år og allerede
overskud

Indland

Kim Larsen-minder:
Da Larsen kaldte
Odenses bykonge for
en laktaske

Odense 112

Bror til skudoffer i
Vollsmose: - Han
jagtede ham rundt på
parkeringspladsen

Middelfart 112

Tip hjalp politiet:
Flygtet
retspsykiatrisk fange
fundet i Kolding

Bilen er vist med ekstraudstyr. Pris er inkl. leveringsomk. 3.980 kr.
ekskl. metallak fra 4.990 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 330 kr.
Brændstofforbrug v/bl. Kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km.

Hvad venter du på?

Ny AYGO fra
kun 89.990 kr.

Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter

Succes som selvstændig: Drop
momsen for nystartede
virksomheder

Der har både været opture og nedture i livet som selvstændig. Heldigvis ser det lige nu ud til at
gå den rigtige vej for Morten Friis. Foto: Mille Thomsen

KERTEMINDE

AF: MILLE TINDAL THOMSEN , MITTH@JFMEDIER.DK
Publiceret 09. oktober 2018 kl. 06:05

1/1

Kerteminde: Livet som
iværksætter og selvstændig er
ikke altid en dans på roser.

- Det er altid meget hårdere, end
man regner med. Man ser jo
målet helt tydeligt foran sig,
men når man først går i gang, er
det meget langt væk, fortæller
Morten Friis.

Han synes, at man i Danmark i
højere grad burde hjælpe nyopstartede virksomheder økonomisk, da
det som nyopstartet er rigtig svært at få kassekredit. Det kan man gøre
på flere måder, for eksempel foreslår Morten Friis, at man kan hjælpe

Artiklen fortsætter efter annoncen

Toyota Yaris Hybrid H3 Cyan Limited. Design, smart og cyan pakke til samlet værdi af
23.000 kr. Begrænset antal gælder så længe lager haves. Brændstofforbrug ved blandet
kørsel op til 27 km/l. CO2-udslip fra 84 g/km.

Se mere her

Yaris Hybrid Limited  
til 193.990 kr.

Udstyr for 23.000
kr. - uden merpris

Mille Thomsen Min side LOG UDSTIFTEN FORDELELÆS E-AVISEN
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Se mere her

Toyota Yaris Hybrid H3 Cyan Limited.
Design, smart og cyan pakke til samlet
værdi af 23.000 kr. Begrænset antal
gælder så længe lager haves.
Brændstofforbrug ved blandet kørsel op
til 27 km/l. CO2-udslip fra 84 g/km.

Uden merpris 
 
Yaris Hybrid
Limited  
til 193.990 kr.

Udstyr for
23.000 kr.  

Annonce

SENESTE NYT

Bilen er vist med ekstraudstyr. Pris er inkl. leveringsomk. 3.980 kr.
ekskl. metallak fra 4.990 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 330 kr.
Brændstofforbrug v/bl. Kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km.

Se mere her

Hvad venter du på?

Ny AYGO fra
kun 89.990 kr.

ODENSE POLITIK

Opsigelser på vej i
Odense: 30-40 ejere af
kolonihaver risikerer at
miste deres grund

FAABORG-MIDTFYN

Afskåret fra
omverdenen:
Isoleret landsby kan
ikke få kommunal
støtte til
foreningsbus

07:46 Frans Nielsen laver assist i tredje
Detroit-nederlag i NHL

07:37 Dækket i mudder og vand: 1200
dystede ved Egeskov

07:30 Lige nu: Køen vokser efter uheld på
E20 i retning mod Odense

07:26 Midlertidig tilladelse holder
vandflyver flyvende

07:20 Klimaudspil indeholder langsom
skrotning af brændeovne

07:00 Flygtninge i Danmark har længst
til permanent ophold

07:00 Virksomhed samarbejder med
antropolog: - Vi investerer i at

forstå kunderne

07:00 Merete Riisager har splittet
sindene

Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter

LÆS OGSÅ

virksomheder økonomisk ved at lade dem slippe for at betale moms i
en periode.

Ifølge ham er økonomien nemlig den største og sværeste faktor i
opstarten af en virksomhed, og årsag til at mange nyopstartede
virksomheder går konkurs. Hans egen erfaring er i hvert fald, at det ikke
er helt ligetil at starte sin egen virksomhed i Danmark, hvor der
økonomisk ikke er meget hjælp at hente.

Mange har haft en eller to virksomheder, der er lukket, eller gået
konkurs, før de endelig får succes med en virksomhed. Noget Morten
Friis også selv har prøvet.

- Det går op og ned ad bakke, men man må bare hænge i og blive ved
med at tro på det, selvom det nogle gange er svært.

KERTEMINDE

Morten driver firma fra køkkenbordet: Et
år og allerede overskud

Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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Ved tilmelding accepteres automatisk vores betingelser

   Regler for kommentarer

0 kommentarer Sortér efter 

Plugin til Facebook-kommentarer

Ældste

Tilføj en kommentar ... 

javascript:window.open(clickTag)
javascript:window.open(clickTag)
https://www.fyens.dk/category/2368
https://www.fyens.dk/Odense-Politik/Opsigelser-paa-vej-i-Odense-30-40-ejere-af-kolonihaver-risikerer-at-miste-deres-grund/artikel/3291136
https://www.fyens.dk/Odense-Politik/Opsigelser-paa-vej-i-Odense-30-40-ejere-af-kolonihaver-risikerer-at-miste-deres-grund/artikel/3291136
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Afskaaret-fra-omverdenen-Isoleret-landsby-kan-ikke-faa-kommunal-stoette-til-foreningsbus/artikel/3291090
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Afskaaret-fra-omverdenen-Isoleret-landsby-kan-ikke-faa-kommunal-stoette-til-foreningsbus/artikel/3291090
https://www.fyens.dk/sport/Frans-Nielsen-laver-assist-i-tredje-Detroit-nederlag-i-NHL/artikel/3291232
https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Daekket-i-mudder-og-vand-1200-dystede-ved-Egeskov/artikel/3291198
https://www.fyens.dk/indland/Lige-nu-Koeen-vokser-efter-uheld-paa-E20-i-retning-mod-Odense/artikel/3291231
https://www.fyens.dk/erhverv/Midlertidig-tilladelse-holder-vandflyver-flyvende/artikel/3291230
https://www.fyens.dk/indland/Klimaudspil-indeholder-langsom-skrotning-af-braendeovne/artikel/3291226
https://www.fyens.dk/indland/Flygtninge-i-Danmark-har-laengst-til-permanent-ophold/artikel/3291225
https://www.fyens.dk/erhverv/Virksomhed-samarbejder-med-antropolog-Vi-investerer-i-at-forstaa-kunderne/artikel/3290075
https://www.fyens.dk/fyn/Merete-Riisager-har-splittet-sindene/artikel/3291146
mailto:?subject=Succes%20som%20selvst%C3%A6ndig:%20Drop%20momsen%20for%20nystartede%20virksomheder&body=Succes%20som%20selvst%C3%A6ndig:%20Drop%20momsen%20for%20nystartede%20virksomheder%0D%0A%0D%0Ahttps://www.fyens.dk/kerteminde/Succes-som-selvstaendig-Drop-momsen-for-nystartede-virksomheder/artikel/3291128
javascript:window.print();
https://www.fyens.dk/modules/socialmedia/share/twitter?id=3291128&shareurl=https%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Farticle%2F3291128&siteurl=fyens.dk&text=Succes%20som%20selvst%E6ndig:%20Drop%20momsen%20for%20nystartede%20virksomheder&lockedsharing=
https://www.fyens.dk/kerteminde
https://www.fyens.dk/kerteminde/Morten-driver-firma-fra-koekkenbordet-Et-aar-og-allerede-overskud/artikel/3291129
https://www.fyens.dk/kerteminde/Morten-driver-firma-fra-koekkenbordet-Et-aar-og-allerede-overskud/artikel/3291129
https://fyens.dk/artikel/3234019#link-to-debat
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/mille.t.thomsen

