Julebrev 2018
Kjære kunde,
2018 er snart over og vi håper du som kunde er
fornøyd med samarbeidet og arbeidet vi har utført.
Vårt mål er å være en kompetanse- og
servicebedrift for våre kunder.

Digitalisering og elektroniske løsninger
Vi tilbyr våre kunder tidsriktige og smarte
løsninger, med tilgang til eget regnskap,
fakturering, betalingsløsninger med mer, uansett
hvor du er. Dette er ikke bare tidsbesparende,
men også verdiskapende. Se vår hjemmeside
okonomitjenester.no, eller ta kontakt med din
regnskapsfører.

Nyttig informasjon
Skjemaer for årsskifte lett tilgjengelig
Skjema for varetelling, kassebeholdning og
opplysninger vedrørende skattemeldingen og
årsoppgjøret finner du på vår hjemmeside under
Kundeside.
Gå inn på okonomitjenester.no\kundeside
A-melding
Frist for å sende a-melding for desember 2018, er
7. januar 2019. Det vil si at alle utbetalinger av lønn
og andre ytelser som skal være med på inntektsåret
2018 for den ansatte, skal utbetales i desember 2018
og innberettes via A-melding innen 7.januar 2019.
Kontantprinsippet er gjeldende, det er derfor ikke
anledning til å gjøre utbetalinger i januar 2019 og
innberette det på desember 2018. Er du i tvil, prat med
din regnskapsfører hos oss.
Nye skatteregler om rabatter og naturalytelser i
arbeidsforhold
Fra 01.01.2019 innføres nye regler om den
skattemessige behandlingen av naturalytelser
og rabatter i arbeidsforhold. Slike skattepliktige
fordeler kan være gaver, private reiser, rabatter eller
bonuspoeng opptjent for yrkesreiser eller andre
bonusberettigede kjøp til bedriften. Ta en prat med din
regnskapsfører/rådgiver, og finn ut om dette vil påvirke
din bedrift.
Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv
Ettersom formuen måles ved nyttår, vil du spare
formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember.
Dette gjelder spesielt for deg som har formue over
fribeløpet på omtrent 1,5 millioner kroner.

Vi ønsker gjennom vår faglige kompetanse og
ansvarlige arbeid å være din samarbeidspartner
som bidrar til å gi deg som kunde trygghet og økt
lønnsomhet. Vår visjon er å bygge tillit, kompetanse
og nærhet. - Vi er her for deg!

Alle ansatte ved våre kontorer i Økonomitjenester
vil med dette ønske alle våre kunder og
samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Gi gaver til gode formål
Mange gir gaver til gode formål. Gaver til frivillige
organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde
Kors, gir skattefradrag hvis gaven til den enkelte
organisasjon er minst 500 kroner. Maksimalt
fradragsbeløp er 40.000 kroner per år.

