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Finanskrise og sommer…
Normalisert risikoappetitt og et penge- og kredittmarkedet som fungerer
bedre er gode tegn for økonomien. Et dårlig tegn er en konkursstatistikk som
har stabilisert seg på et høyt nivå. Uansett er det viktig å følge nøye med på
utviklingen i økonomien. Husk at regnskapsføreren din sitter med nyttig
kunnskap om økonomi, skatt og avgift, samtidig som han kjenner
nøkkeltallene i din bedrift. Regnskapsfører kan således være en nyttig
rådgiver og sparringspartner.
NARF deltar i næringsministerens strategiske råd for små og mellomstore
bedrifter. I den anledning tar vi gjerne i mot innspill og tanker om hva som kan
bedre rammebetingelsene for de næringsdrivende. Innspill kan sendes via oss. Vår
forening jobber primært for rammevilkårene til egen bransje, men fordi de fleste av
foreningens medlemmer også driver små- og mellomstore bedrifter er vi også i
mange henseende SMB-virksomhetenes talsrør.
Når juli måned er over og de fleste av oss vender tilbake på jobb, vil det igjen være
tid for pliktige rapporteringer til det offentlige. I denne forbindelse ønsker vi spesielt
å gjøre oppmerksom på følgende frister som normalt krever medvirkning fra deg for
at vi skal kunne rapportere korrekt på dine vegne:



Årsregnskapsfristen for 2008 er 31. juli for papirlevering og 31. august for
levering via ALTINN
Momsfristen for tredje termin er 31. august
>> Les mer om frister
God sommer og takk for samarbeidet så langt i år!

Faginformasjon
Har du penger til gode på skatteoppgjøret for 2008?
Noen må betale, mens andre har penger til gode når skatteoppgjøret er klart
onsdag 24. juni. Tilgodebeløp til de som får skatteoppgjøret i juni blir utbetalt
kort tid etter denne dato.
Din regnskapsfører kan bistå dersom det er behov for å klage på ligningen. Kontakt
regnskapsfører i god tid før klagefristen - 10. august.
Næringsdrivende, selskaper og enkelte lønnstakere og pensjonister skatteetaten
trenger mer tid på må vente til 21. oktober før deres skatteoppgjør er klart.
>> Skattesatser for 2009

Beregn skatten for 2009

>> Les mer

Gaver i arbeidsforhold
Øvre grense for skattefrie gaver i arbeidsforhold (utenom ved jubileer mv.)
økes fra 600 til 1000 kroner fra og med inneværende år.
Fra og med 2010 er det foreslått en regelendring som går ut på å avgrense
skattefritaket mot gavekort som ikke kan likestilles med gjenstander eller tjenester.

Utvidet fedrekvote ved fødselspermisjon
Fra og med 1. juli utvides fedrekvoten fra seks til ti uker. Utvidelsen gjelder
for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med ovennevnte dato
Den samlede støtteperioden ved fødsler blir inntil 46 uker med 100 prosent
inntektskompensasjon eller 56 uker med 80 prosent.
>> Les mer

Missfornøyd med lånefinansierte strukturerte
spareprodukter?
Forbrukerrådet oppfordrer alle sparere som er misfornøyd etter kjøp av
lånefinansierte strukturerte spareprodukter, om å klage til Bankklagenemnda
så snart som mulig.
Klagen stopper foreldelsesfristen!

>> Les mer

Annen informasjon:




NAV Aa- registeret forenkler hverdagen for arbeidsgivere
Skatteetaten har lansert informasjonssider på polsk og engelsk:
www.taxnorway.no
Generelt om permittering

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

