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LAGAR / DOMAR 

Ansvar för bokföringsbrott har prövats av Högsta domstolen 

En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande 
inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren som hade hand om bokföringen och utgjorde styrelsen i 
bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats. 

Det aktuella målet avsåg två delägare som båda arbetade i bolaget, hade samma lön och tog samma utdelning. 
Den ene var VD och styrelseledamot medan den andre var suppleant med rätt att teckna bolagets firma. Dock 
hade denna rätt inte utnyttjats. 

Domen är mycket intressant då den är praxisskapande. 

Läs en artikel som kommenterar domen på dagensjuridik.se. 
 

Lön till underentreprenörers anställda – Lagförslag 

Förslaget innebär att om en anställd inte får lön så ska i första hand lönen betalas ut av det företag i 
entreprenadkedjan som har anlitat den underentreprenör där arbetstagaren är anställd. 

Om lön trots detta inte betalas ut går man uppåt i beställarkedjan för att hitta den som ytterst ska ansvara för att 
löneutbetalningen sker. Detta gäller såväl utstationerade arbetstagare som arbetstagare anställda i Sverige. 

Konkurrensverket KKV ställer sig positiv till det senast inkomna förslaget om entreprenörsansvar för löner i 
bygg- och anläggningsbranschen. Det framgår av KKV:s remissyttrande till regeringen.  
Skrivelsen från Arbetsmarknadsdepartementet finner du här. 

Den är visserligen på 220 sidor men sammanfattningen gen en bra bild av hur regelverket är tänkt att fungera. 

Konkurrensverkets remissyttrande finner du här. 
 

 

SKATTER 

Ändrade regler för att redovisa punktskatt - Förslag 

Enligt Skatteverket kan reglerna för att redovisa punktskatt komma att ändras från och med den 1 januari 2018. 
Ändringsförslaget innebär i korthet att skatten ska redovisas i den redovisningsperiod då skattskyldigheten 
inträder. Ett undantag från den regeln föreslås för energiskatt på el som överförs till någon som inte är 
skattskyldig, i de fall redovisning sker månadsvis. Sådan skatt ska redovisas två månader efter det att 
skattskyldigheten för överförd el har inträtt. 

På grund av den föreslagna ändringen kan ni redan nu behöva se över era bokföringssystem. 
Riksdagen beslutar troligen om den eventuella ändringen i slutet av november 2017. 

Mer information publiceras på Skatteverkets webb. 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiDOW4lY6r40bZAiNrYx1Z1jZKy-2F1WOu3lHbdcAqJlDuZg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHgLcjGw4XHJf26i81Qz9kHviXw0g5hh065ScPGzLh2egT5WLtGpDr53paoDFGsUOxTj56bV02LKm4KGG24ebWv1WU-2BgvscSXOPyslT1cFo8Wx1Bs22uYmIjqse5vklTHz8-2FiZ2bNAEZzsOHjWgO-2FdhwdiUF22Xe5HtGxBH2DOxz8-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8qX4vvUB4L54r-2Bu-2FF7iqsf5iZYZw1X0TPNsxyxz5IKPFPwEunZ8UJ-2Bq7z8fipFSVxhsxqwUmsX0GsZVfkY0G139Q0c-2FFyuk3eUWaMvz6c7yBzI3dGKoHSby6jyz5-2FaEo3YbGlmXKM6n5E3Yiqe9RZfi3elr1-2Bf6RPZke8LBROMtuswWqy5hh7Ze0t64Sts4zKBkM511mwY0xsSJg8AYOTL-2BV6-2FcLNwOFmbCor3gh-2BJRFFYt1BAJQZEkqm-2Bmy7pyYvZrNG0xELUgwoMqM1zzKNmff4MvwDTowhVCA9StwCztu_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHiWA9j0pydbLXI1lbJEovTNiwZbagJ-2BSPwIoIhYcKUSX7TAIcvkyPHnMj6iS5xAmUuZbXpiU6GmbFc-2Fnb0nJnog2xHiXCPnuwUiI0hEhUMh1qnj6hJgwi4iBlbwDTom5869L-2BFS9UKDRJY9yB3feh-2FqV928yLZ09TGhgFlr42r78-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8jnf3gbiinLriiNyBBooug7XRgdzNaZf9wq7MNRZx0ZJ-2BK3RHG2IshlM-2B5HWSp-2FUz6pLqGzPyWY78ekuUfPJueb1AnC-2FdGGv1cdLVg50-2B71ZfS2kzjpvsceflpYB0ifvY56TlCmg9DWsGRvouQ6-2FAeE-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHVpWWJvMg60b5RiBWlcYgwmVTpfZYf31FuCHH7MAte9a03r6S2L1-2FXP9obABb-2Fwom5XsTm5qW-2Bb2UI4HVatixuI7YjImAto8VnbK16see9vx-2FpmXl-2Bwho82fQlXzJrVkjR19ZmZWMVecTJdClbT2Ti1IEuWvJPHRjm4FPMTXY-2FN0-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8jnf3gbiinLriiNyBBooug7XRgdzNaZf9wq7MNRZx0ZJ-2BK3RHG2IshlM-2B5HWSp-2FUz6pLqGzPyWY78ekuUfPJueb1AnC-2FdGGv1cdLVg50-2B71ZfS2kzjpvsceflpYB0ifvY56TlCmg9DWsGRvouQ6-2FAeE-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHVpWWJvMg60b5RiBWlcYgwmVTpfZYf31FuCHH7MAte9a03r6S2L1-2FXP9obABb-2Fwom5XsTm5qW-2Bb2UI4HVatixuI7YjImAto8VnbK16see9vx-2FpmXl-2Bwho82fQlXzJrVkjR19ZmZWMVecTJdClbT2Ti1IEuWvJPHRjm4FPMTXY-2FN0-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUa4mIgECzj5-2BuCgJebsd-2BfYXGtQmUxMewn-2FnqaOem1TloxMfX-2BoUPPjFOHF4qXpKZhJOECjFz7FNO6FOm8JIF0Qs-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAH5zb6S5b3Lej-2B3J6X9qLDXz47AXzfS-2B8-2FpZCUtCdPtNbeUxzsAsmfjBKmC3n6nnCJXSn5o-2B3fi847eYtb3v7jemH2QEB18udhww7-2F5dgz2XML-2BlxD7sLUuw71TkxoOOiOpjJbkQx6EvK5-2FaV7hRJ2nsXUpvZFbXRcWOAP9pwdcE0-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tdxKuUKoQPlwdIUELfi7QBLlICajKjimGQTF2iOw5ryqxnIoPlZ86rP5lKF5XOusOilAbtmKA8zawHcVsgMo0c42f3PleJ2FPhbLEzqffvz_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHkgCuaKOahSLSTNBQVpc89BKGQ-2FdGBqxEUuW1qj5mDtTYZlrnm23SbB-2F1ZAmovwrOuE4RhpXVWU2ubq3RACh9fwgsmxRIU8lZrxCL9jSc2LMnSkJoJwQYTtAoefn3bDr04EksEYIGovBIljHKmVQFyCm4rCFAHOEHvbpeer7x7MU-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tdxKuUKoQPlwdIUELfi7QBLlICajKjimGQTF2iOw5ryqxnIoPlZ86rP5lKF5XOusOilAbtmKA8zawHcVsgMo0c42f3PleJ2FPhbLEzqffvz_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHkgCuaKOahSLSTNBQVpc89BKGQ-2FdGBqxEUuW1qj5mDtTYZlrnm23SbB-2F1ZAmovwrOuE4RhpXVWU2ubq3RACh9fwgsmxRIU8lZrxCL9jSc2LMnSkJoJwQYTtAoefn3bDr04EksEYIGovBIljHKmVQFyCm4rCFAHOEHvbpeer7x7MU-3D


Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen - Förslag 

I propositionen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen justeras. Förslaget 
innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget 
därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes 
verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det 
förstnämnda företaget. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 

Kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden 

Som vi kommenterat tidigare så har vi nu fått en dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD som innebär att 
styrelsearvoden ska beskattas som lön och inte som arvode. Diskussioner har uppstått vad som gäller när man 
som styrelseledamot ingått ett avtal med företaget och detta avtal har ingåtts före den aktuella domen. 

Skatteverket verkar numera av praktiska skäl acceptera en övergångsvis lösning som innebär att arvodet kan 
faktureras ledamots eget bolag som längst till nästföljande årsstämma under som senast år 2018, under 
förutsättning att avtal ingåtts före den 20 juni 2017. 

Läs Skatteverkets förtydligande här 
 

FÖRETAGANDE 

Dags att börja planera inför årsskiftet redan nu 

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i 
god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor 
dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten. 

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. 
Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning. 

 En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger 
förmåner i relation till betald skatt. 

 Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre 
skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna 
utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor. 

 Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av 
lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år. 
Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa nuförtiden inte är skattemässigt 
avdragsgilla. 

Inkomstgränser och skatteuttag 2017 

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker 
enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 452 100 kr så beskattas man enbart med 
kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor och den genomsnittliga kommunalskatten är 
cirka 32 %. 

På belopp över 452 100 kr och upp till 651 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 
651 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt. 

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har 
en inkomst på 496 305 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt. 

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och 
pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu. 

Hög tid att planera för utdelning 2018 

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar 
löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV8pzzP10Iukog7N7Sy5m3IlunYAhTHrCxP5oy3IzgJsr1yPMklUVyRrirF-2B2RlNqbIsstvwAknqTE2n3yCEYiOX_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHEBI87PD9kJKsiOBfZGNeKLabgkgxIUu-2B1KEWCYs-2F-2Bec8S45Jc733N3hOAMOq44KnJyGGIpZF2rDGlebwXN-2FCn8usvayYJlFDWs1JgIiPlQHqzzOBjauW9XARruCwjPsrlJyo3qJOD-2BI9IaV3-2FmfietGhSz2M7M9GZKfzATAoQ00-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8tXptUcJ8aLi4zPayTT3mV8pzzP10Iukog7N7Sy5m3IlunYAhTHrCxP5oy3IzgJsr1yPMklUVyRrirF-2B2RlNqbIsstvwAknqTE2n3yCEYiOX_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHEBI87PD9kJKsiOBfZGNeKLabgkgxIUu-2B1KEWCYs-2F-2Bec8S45Jc733N3hOAMOq44KnJyGGIpZF2rDGlebwXN-2FCn8usvayYJlFDWs1JgIiPlQHqzzOBjauW9XARruCwjPsrlJyo3qJOD-2BI9IaV3-2FmfietGhSz2M7M9GZKfzATAoQ00-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUawsdZhqIJqCZwxEMrveSfu4Z7scw2nFIOrhSmyBtFkoLcR7O4gV56-2BMPkOYE1N-2FyaH-2BDsTVZ4JhcB3Ix2sFSJlCQ2C2I-2BtMZInxhvPOyU7HO_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHylPK10OiS7mbZOcVyxuFPwKTzsZ-2BchpjpQd4-2BK8-2FjEq5ctxsZG-2BU8WGJIAHk38JlQ5CEtiLJ1uB-2Fw-2BopxKGD7o3diErCHUbhqMEmfdF1Kwh-2Fu-2FmV20-2FXXL5KZWenXTVjGST3bS4jW9IZ4H0inw6H8-2FqjwghBP8wECAF8ZUmRud4-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=4Xi0L-2BeyKc7B2G-2BkMaWUawsdZhqIJqCZwxEMrveSfu4Z7scw2nFIOrhSmyBtFkoLcR7O4gV56-2BMPkOYE1N-2FyaH-2BDsTVZ4JhcB3Ix2sFSJlCQ2C2I-2BtMZInxhvPOyU7HO_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHylPK10OiS7mbZOcVyxuFPwKTzsZ-2BchpjpQd4-2BK8-2FjEq5ctxsZG-2BU8WGJIAHk38JlQ5CEtiLJ1uB-2Fw-2BopxKGD7o3diErCHUbhqMEmfdF1Kwh-2Fu-2FmV20-2FXXL5KZWenXTVjGST3bS4jW9IZ4H0inw6H8-2FqjwghBP8wECAF8ZUmRud4-3D


beskrivits ovan. Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett 
kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i 
bolaget. 

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler 
som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är 
komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning. 

Tala med din redovisningskonsult om detta innan årsskiftet. 

Har du registrerat verklig huvudman? 

Enligt en ny lag, som ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, ska aktiebolag, handelsbolag och 
andra juridiska personer anmäla vem som är bolagets huvudman till Bolagsverket. 
Registreringen ska ske senast den 1 februari 2018. Men varför vänta, när det enkelt kan ske på Bolagsverkets 
webbplats redan nu. 

Tänk också på att om och när det sker förändringar så ska ny anmälan ske direkt. 

Klicka på länken så kommer du till bolagsverkets sida för anmälan. Du måste legitimera dig via e-legitimation. 
 

Kontakta oss 

KGH Accountancy & VAT Services AB 
Kilegatan 4 
452 33 Strömstad 
+46 (0)526 28460 

www.kghav.com 

Snabbfakta 

Direkt i din smarta mobil 
Gå till snabbfakta »» 
 

Missa inte 

31 oktober 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2016-03-31) 

1 november 

 Inkomstdeklaration (bokslut 2016-01-31, 2016-02-29, 2016-03-31 och 2016-04-30) - pappersblankett 
 Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för småhus 

3 november 

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2016-05-31 
och 2016-06-30) 

13 november 

 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag) 
 Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms) 
 Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms) 
 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2016-01-31, 2016-02-29, 2016-03-

31 och 2016-04-30) - pappersblankett 
 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms) 
 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8gTKZTuOmBAvj1RbApnb9RZhjDuOSiJZg3DwMj6luXVaR4xE7wjP2ObPNi6BnpNamxvDFK9T0Gkcep84naamO0c-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHypuyNJpbRQEDOrRRSrKfUvZuxFIKoTAfjN8SJc1A-2BY4RmOAdv6th5lu-2Fs8iZdGgxau0Sr8Op-2F5q0ydIKQXr-2BsUFYdx-2BT8sS7z99SkQ6V3cnyPHWlw1ArrU7-2BrbrpysZ8cP2PDfjmEqFGtTYrDZvjM-2FgURujG-2FhYTcG3qUWZcLPs-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8gTKZTuOmBAvj1RbApnb9RZhjDuOSiJZg3DwMj6luXVaR4xE7wjP2ObPNi6BnpNamxvDFK9T0Gkcep84naamO0c-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHypuyNJpbRQEDOrRRSrKfUvZuxFIKoTAfjN8SJc1A-2BY4RmOAdv6th5lu-2Fs8iZdGgxau0Sr8Op-2F5q0ydIKQXr-2BsUFYdx-2BT8sS7z99SkQ6V3cnyPHWlw1ArrU7-2BrbrpysZ8cP2PDfjmEqFGtTYrDZvjM-2FgURujG-2FhYTcG3qUWZcLPs-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0ZTv5SVfLcfAP6p39flHee8ecHfrJ9tscNOK1G77-2Bf4-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAH2Ly9HpmimUKjyOLBxlkYwIAkING5emdurxCxjvbYZyXGRIryC8m4J1Md98gzlJfrEN5Q0OvYG9HoWQe9zUFI-2BvUNpbrP5-2BoFCRNQ2QGaGUahEnhzIYYrEy45uM9jqgF-2FM92MfLGuOJN-2B9fLzC-2BnTa1siQqZjpCM7UGfelJ45myM-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NYADZgXSBkjGt-2BxJhiA9ysvvQNU7KCQYHlKbFzedXiDOW4lY6r40bZAiNrYx1Z1jh3BKHCfIEVTNER03hYZNCg-3D-3D_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHfwOF6ge920n-2F6exTd7n26NzO5AUCJE9uNGMkRIuVyldT-2BW9ZxIxQi26LEHA4sUmrydCP-2FVqz18DJxft6Zozkt9kRSqtwjjMkYnoZzkNao5sBdSU1Zs4S9z9e-2B9FfV8SWzy8TDRaSkKku595S7mlBj5nG-2FqHLir496q9ah0KYl6w-3D


 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2016-07-31 och 2016-08-31) 

Belopp och procent 2017 (2016) 

Bilersättning 18,50 kr/mil 

Traktamente 220 kr/dag 

Prisbasbelopp 44 800 kr (44 300 kr) 

Inkomstbasbelopp 61 500 kr (59 300 kr) 

Nyckeltal för Sverige 

Arbetslöshet september 2017 

6,7 % 

Inflation enligt KPIF 
september 2017 jämfört med samma period föregående år 

2,3 % 

BNP, volymförändring 

(kalenderkorrigerad) 
Referenstid: kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 

3,1 % 

Konjunkturen - Barometerindikatorn 

oktober 2017 Läs mera här 

113,3 

Folkmängd  

augusti 2017 

10 081 396 

Mera statistik och siffror hittar du här 

 

https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8mVLOTYNRtuf3s5mTsRbZX-2FIWZQBaIzXdn5gTcGiJZf4xj1HdYIOKm-2FR87dJc8Xubg7KF-2F7Jn86qlbQPeQKEeG5Iz1y1-2BuzMMloXwn5Z2MJw_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHoTF0sb1ZNRBwk0wUb9L-2F76166cvSYK6nbrLtUWproT409DSePAoq5bF71kXhy-2BZaXChVr5TSL8QCl0StQm2ZENaXIbPR-2FZHf2YV1ZaFTyGm4agW7cJ0WNAQ4PQwgvRu6w9UgXmusUYiGt7SXxqyyozwbpqrdZtYZm4iCn1IGFcA-3D
https://u1608469.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=P7pYHIFKquwHMJr5WWtX8mpWIkdl9zellYVNPkO1877XG8tD1qsIFLFfH5q9Q6mQ_VMQ-2BnrkVFoIyS2pu-2BYgOmLzyawdDTFaD6r3aUNPB97KKRGp6GZFq-2Fjut1S56giAHut7pS67lKOYn4tSmmfU-2BAV0OcGk5nAJmmF9eDovcfOtFZAJKmwvKjxZrhJ6Q4DarWIYZ-2BVcZEauFG4G9yh7Q2zRMI1t7x3JYJ5Td0ozHLGdJ7aVHShvUa8zH87ilv6EYkn3kFp9E-2BIJhYPCoOXo3rK89XTcxfF3IAbltRZIKfBo-3D

