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FORSLAG I STATSBUDSJETTET FOR 2018
Regjeringen har nylig lagt fram forslag til statsbudsjett
for 2018, og de viktigste forslagene er:









Skattesats på alminnelig inntekt og selskapsskatt reduseres fra 24 til 23 %.
Samtidig økes innslagspunkt og satser i trinnskatten.
Oppjusteringsfaktor ved beregning av aksjeutbytte økes fra 1,24 til 1,33 %.
Maksimal marginalskattesats for næringsdrivende reduseres fra 49,9 til 49,8 %.
Verdsettingsgrunnlaget for såkalt arbeidende
kapital reduseres fra 90 til 80 % ved formuesbeskatningen. Arbeidende kapital er aksjer
og driftsmidler.
Avvikling av den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen.
Overgangsordningen for aksjesparekonto
utvides ut 2018.

NYHET: PENSJONSPARING MED SKATTEFRADRAG (IPS)
IPS står for individuell pensjonssparing med skattefradrag. Vi har hatt mange slike ordninger opp
gjennom åra som har vært mer eller mindre gunstige
skattemessig. Du sparer i prinsippet ikke skatt, men du
får en utsatt beskatning på pengene. Den nye ordningen er likevel betydelig gunstigere enn tidligere
ordninger da en får fradrag i alminnelig inntekt (nå 24
% skattefradrag) ved innbetaling og tilsvarende kun
skatt som alminnelig inntekt når en får pengene ut.
Tidligere fikk en ofte trygdeavgift og toppskatt også på
uttak, og dermed ble ikke ordningen gunstig
skattemessig.
Den nye ordningen gjelder fra 1. november 2017, og
kan dermed nyttes allerede i år. Maksimalbeløpet en
kan sette av er kr 40 000 pr år. Skatteeffekten for
maksimalt innskudd er kr 9600, og for et innskudd på
kr 10 000 vil det være kr 2 400.
Pensjonen kan tas ut fra en er 62 år. Men årlige beløp i
uttak kan ikke være større enn at pensjonen varer fram
til 80 år.
Ordningen kan være aktuell for bønder og andre
næringsdrivende som er født etter 1963, som ofte vil få
låg alderstrygd fra det offentlige.

MELDINGER FRA ALTINN
Enkelte varsler fra Altinn sendes direkte til våre kunder,
uten at vi får disse meldingene. Dette gjelder blant
annet varsler om tvangsmulkt og varsler om endringer i
ligningsfastsettelsen.
Varslene kommer som regel som meldinger på mobiltelefonen eller pr. e-post, og det er viktig at den
enkelte sjekker ut dette på Altinn og gir beskjed videre
til oss, dersom meldingene gjelder noe som må
besvares.
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Vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge har tatt opp
dette med skattemyndighetene og bedt om at slike
meldinger også sendes til den enkeltes regnskapsfører.
Men foreløpig har ikke dette ført fram.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR
Har du ansatte/avløsere i ditt foretake, er det flere ting
du må passe på!
1. Arbeidskontrakt mellom foretak og ansatte
2. Skattetrekkskonto
3. OTP (obligatorisk tjenestepensjon) – dersom
du har ansatte i minst 75 % stilling.

BILAG PÅ PDF
De fleste begynner å få en del fakturaer m.m. i PDF
format direkte over e-post. Visste du at disse trenger
du ikke å skrive ut for å levere dem til regnskapsfører?
Disse kan du videresende direkte til ditt dokumentsenter hos oss.
Selv om du ikke går over til en fullstendig løsning med
hele regnskapet elektronisk, så kan du velge en delt
løsning. Du videresender da fakturaene du får på epost til oss, samtidig som du fortsatt leverer alle
fakturaer og andre bilag som kommer på papir på
vanlig måte. Mange har erfart at dette forenkler
hverdagen betydelig.

Har du spørsmål vedrørende noe av dette – ta kontakt
med oss så hjelper vi deg med å få dette på plass.

PERSONALNYTT

Hvis du er interessert i en slik løsning tar du kontakt
med oss så ordner vi dette. Du vil da få en egen e-post
adresse hos oss som du sender e-postene videre til.

Anette Tjessem Holta
Anette fikk en liten gut 17.
oktober. Gratulerer så mye til
Anette og familien 
Hun kommer til å ha fødselspermisjon til etter sommeren
2018.

LEVERING AV BILAG FOR 2017

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss
5
20. november
6
20. januar

Det er viktig for kontorets drift at vi har en jevn flyt i
produksjonen av regnskap, og dette betinger at våre
kunder leverer inn bilag jevnlig, som avtalt i den
enkeltes oppdragsavtale med oss.
De aller fleste med årsmoms har en avtale om minst
tre innleveringer pr. år, i samsvar med kravet i regnskapslovgivningen.
Vi registrerer at en del kunder ikke er a jour med
bilagsinnleveringene sine pr. i dag, og vi ber derfor om
at alle som har en del bilag liggende, kommer innom
med disse snarest.
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