INFORMASJONSDAG FOR ARBEIDSGIVERE OG NÆRINGSDRIVENDE 2018
Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike inviterer til dagskurs for
arbeidsgivere. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og
arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor.
Målgruppe:

Kurset er beregnet på de som arbeider med lønnsområdet (lønn og andre
skattepliktige ytelser, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kursinnhold:

Lønnsområdet - utvalgte områder for 2018:

Tid og sted:

Torsdag 15. november 2018, kl. 09.00 til 16.00 (Registrering fra 08.30)
Ullensaker kulturhus, Jessheim.
Det vil bli servert lunsj i kantina.

Kursavgift:

Kr 1.350,-

Kursavgiften dekker lunsj, kaffe, forfriskninger, lokalleie, honorar og materiell.
Frist:

Innhold:

Bindende påmelding innen 25. oktober 2018.

09.00-09.15

Velkommen

09.15-10.00

Dommer, avgjørelser og regelendringer i 2018

10.15-11.00

Nye særavtaler og nye diettregler (skattemessig)

11.15-12.00

Høringer i 2018 som gir regelendring 2019

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

Regelendring 2019 [Naturalytelser]

14.00-14.45

Regelendring 2019 [Naturalytelser]

15.00-15.45

«Satsballett» og Statsbudsjettet 2019

15.45-16.00

Oppsummering

Dommer, avgjørelser og regelendringer i 2018
Hva var de viktigste begivenhetene på lønnsområdet i 2018. Vi oppsummerer
regelendringene, de mest aktuelle dommene og de mest aktuelle avgjørelsene i 2018. Alt du
trenger å vite for å avslutte lønnsåret 2018.
Nye diettregler og ny særavtale
Det kom nye diettregler i 2017 som først ble endelig presisert i 2018. Etter dette kom det en
ny særavtale. Med ca. 4,7 milliarder kroner innrapportert i diett i Norge i 2017, er det et av de
viktigste og kanskje vanskeligste temaene å forstå.
Høringer i 2018 som gir regelendring i 2019
Noen vil si at 2018 har vært høringenes år. Vi snakker om kassasystemforskriften, høringen
om tips, høringen om informasjonsdeling og selvsagt om naturalytelser.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema

Naturalytelse, de nye reglene (to timer)
Det blir en fullstendig redegjørelse om endringene på naturalytelsesområdet, hvordan man
skal forstå reglene.
Satsballett og statsbudsjettet
Etter den tradisjonelle sats-balletten, begir vi oss inn på statsbudsjettet og de forslagene som
kommer der. Hvilke konsekvenser har det for lønnsområdet? Når blir endringene fra.
Statsbudsjettet er ikke bare avslutningen på året, men nå også avslutningen på dagen.
Påmelding:

Vedlagte påmeldingsskjema bes benyttet.

Kursavgiften refunderes ikke dersom påmeldt deltaker ikke møter opp.
Faktura sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Denne bekrefter deltakelsen.
Transport:

Det oppfordres til å benytte offentlig kommunikasjon. Ønsker dere å benytte bil, må
det betales avgift for å parkere i Jessheim sentrum.

Kontaktinfo:

Spørsmål om påmelding og/eller faktura kan rettes til Pål Kogstad Næss,
tlf. 95 15 73 63 eller Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, tlf 48 88 17 00.
Kursbevis deles ut etter endt kursdag. Kurset antas å oppfylle kravene til faglig
oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 dag/7 timer, skatt/avgift

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema

