KUNDEBREV – DESEMBER 2016
Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler og informasjon vi håper kan være av
interesse.

POWEROFFICE GO – SKYBASERT ØKONOMISYSTEM
Vi har blitt Poweroffice Partner. Poweroffice er et selskap som blant annet driver med utvikling og
salg av programvare. Selskapet ble etablert i 1998. Vi har vært kunde av Poweroffice i mange år som
brukere av Poweroffice timeregistreringssystem.
Selskapet har nå utviklet et skybasert økonomisystem – Poweroffice GO. Med dette systemet har du
et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Poweroffice GO er
laget fra bunnen av, med brukervennlighet i fokus. Vi har selv tatt systemet i bruk, og er meget
fornøyd. Ved bruk av dette systemet er regnskapet fortløpende oppdatert da bilagene sendes
elektronisk inn i systemet via e-post eller EHF fra leverandøren. Betalinger gjøres direkte fra
systemet, og hentes automatisk tilbake slik at man har en oppdatert kunde- og leverandørreskontro.
Bilag er tilgjengelig uansett når du måtte ønske, så lenge du har tilgang til internett. Et rykende ferskt
regnskap danner også et bedre grunnlag for beslutninger basert på økonomiske størrelser.
Vi har flyttet mange kunder over på dette systemet i løpet av 2015 og 2016, og ønsker å tilby dette til
flere av våre kunder. Du kan lese mer om systemet på www.poweroffice.no
Ta gjerne kontakt med oss for en demonstrasjon av systemet, for å kunne vurdere om dette kan
være noe for din bedrift.
FAGARTIKLER
Årsoppgjøret 2016
Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Trykk på linken for å
finne noen råd om hva du som kunde bør huske på – årsoppgjøret 2016
Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i
tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde. Les mer om dette ved å
klikke på linken - tvangsmulkt
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Omsetningsoppgave for merverdiavgift (momsoppgaven) endres fra 2017
Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen,
som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Økonomisystemet er tilpasset til
endringen, men noen punkter bør du som næringsdrivende kjenne til. Du kan lese mer om dette ved
å klikke på linken – mva-meldingen
Bilgodtgjørelse – endring
Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det endringer i
skatteplikten for 2017. Les mer om dette ved å klikke på linken - bilgodtgjørelse
NYE HONORARSATSER
Med bakgrunn i generell lønns- og kostnadsvekst blir våre timesatser justert med virkning fra januar
2017. Følgende timesatser vil gjelde :
Regnskap
Lønn
Administrasjon (fra-til)
Årsoppgjør
Konsulent

kr. 820,kr. 820,kr. 820,- / 1.100,kr. 1.100,kr. 1.300.-

Vi ser frem til et godt og interessant samarbeid i året som kommer !

Vi ønsker deg og dine
en riktig god jul og et
godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Steen & Jensen Økonomi AS
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3036 Drammen
www.sjok.no
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