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God påske!

Faginformasjon

Selvangivelsesfristen nærmer seg!
Hvis vi skal hjelpe deg med utfylling av selvangivelse er det viktig at all
relevant dokumentasjon er levert oss i tide.
Dersom du fyller ut selvangivelsen selv er det viktig at du husker alle fradrag og at
ingen inntekter er uteglemt? Næringsdrivende vil som oftest ha god nytte av
bistand fra oss ved utfylling av selvangivelse. For lønnsmottakere er det enklere å
gjøre jobben selv da lønnen oftest er forhåndsutfylt og de vanligste fradragene er
lettere å få oversikt over. Dersom du er lønnstaker, men ønsker å slippe denne
jobben kan vi bistå.
For næringsdrivende er selvangivelsesfirsten 31. mai ved elektronisk levering. Frist
for å levere på papir er 31. mars for selskaper og 30. april for næringsdrivende.
Lønnstakere og pensjonister må levere senest 30. april.
Selvangivelsen blir sendt ut fra 22. mars og over en periode på tre uker. Det blir
ikke levert selvangivelser i påskeuken.
>> Se kalender med oversikt over skatte- og avgiftsfrister

Beregninger – firmabil, skatt mv.
Det finnes en rekke nyttige hjelpemiddel for å beregne alt fra hvor mye en
firmabil koster i økt skatt, hva skatten blir mv.
I år setter Skatteetataten søkelyset mot firmabilbeskatting og privat bruk.


Skatteberegning for 2009



Skatteberegning for 2010



Firmabil eller privatbil i 2010



Skatt på mobil og internett tilgang
>> Se flere nyttige hjelpemiddel

Arbeidsgiveravgift – nytt fra 2010
Fra og med 2010 er arbeidsutleie omfattet av unntaket for ambulerende
virksomhet i forhold til soneplassering.
Dette innebærer at virksomheter som driver med arbeidsutleie ved
avgiftsberegningen skal legge til grunn avgiftssatsen i sonen hvor
arbeider er utført når arbeidstakerenn har utført hoveddelen av sitt
arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert.

Har du utleieinntekter knyttet til boligen din?
Dersom du leier ut hele eller en større del av boligen for mer enn kr 20 000 pr
år, blir alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige.
Ved vurderingen av om beløpsgrensen på 20 000 kroner er overskredet, skal ikke
utleieinntekter fra en tidsperiode hvor eieren benytter minst halvparten av boligen til
egen bruk regnes med.
>> Les mer om skatt ved utleie av bolig

Hvordan fastsettes sommerferien?









Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunktet og ferielistene med de ansatte i
god tid før sommerferien.
Arbeidstaker kan kreve å få minst tre ukers sammenhengende ferie i
perioden 1. juni - 30. september.
Sykdom eller permisjon i ferieåret er eneste grunner som gjør det mulig å
erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.
Manglende avviklet ferie i alle andre tilfeller skal overføres til neste år.
Begrensningen i muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke
avviklet ferie vil bare gjelde den lovbestemte ferien og vil derfor ikke få
betydning for den avtalefestede ferien (den femte uken).
Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle minimumsferie i den utstrekning
opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfall under ferien.
Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie og bestemmer selv når
denne ekstraferien skal tas ut (men arbeidsgiveren skal varsles minst 2
uker i forveien).
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ferietidspunktet så er
det arbeidsgiver som bestemmer ferietidspunktet.

Annen informasjon:
•
•
•
•

Husk grensen på kr 50 000 – fritak fra å levere næringsoppgave
Når anses man som næringsdrivende ved utleie av fritidseiendom
Endrede satser ved reise innenlands fra 1. mars 2010
Moms på kultur- og idrettsområdet

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

