Nyhetsbrev, desember 2015

Ingen bilder? Les på nett

Vi holder deg oppdatert
Vi har gleden av å introdusere vårt nyhetsbrev, som vi håper vil være
til nytte og glede for våre kunder. Nyhetsbrevet vil komme ut ca. 4
ganger i året og vil inneholde nyheter og endringer innenfor de
områdene som vi anser for å være mest aktuelle.
Vi vil gjerne at dere som brukere gir oss til tilbakemelding på hva dere
synes om nyhetsbrevet og kommer med innspill til temaer som dere
eventuelt savner.
Ellers oppfordrer vi dere til å bruke hjemmesiden vår:
www.langsethrevisjon.no
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Les mer
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Vil du vite mer om de nye bestemmelsene?

Les mer

Ta kontakt med oss, og vi vil bistå med en gjennomgang og vurdering av
hvilke endringer som er relevante for deg og din virksomhet.

Kontakt oss

Nytt årsoppgjør – er du klar?
Det nærmer seg årsoppgjør og et nytt år. Her er noen tips om hva du må
huske på:
Husk varetelling pr 31.12 med signerte og daterte tellelister
Dokumenter telling av kontanter i kassebeholdning pr 31.12
Påse tilstrekkelig innestående på skattetrekkskonto
Innberetning av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser – Frist for a-melding 5. januar
Frist for innsendelse av aksjonærregisteroppgave 31.januar
Skattefri sats for bilgodtgjørelse er redusert til 3,80 per km fra 01.01.16
Avlesing kilometerstand bil til bilskjemaet

God jul og godt nytt år
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