Beskatning i Firmaregisteret
Firmanavn:
Firma nummer:
Navn på Firma Ansvarlig:
Telefon Nummer:
Navn på eventuell Revisor:
E-postadresse:

Rapporteres det for År eller
Kvartal (Huk Av):

År
Kvartal

Dersom
Kvartal,
Hvilke(t)?

1 Kvartal
2 Kvartal
3 Kvartal
4 Kvartal

1. INNTEKTER: (Vennligst fyll inn deres totale inntekter for perioden (År/Kvartal)
Total Omsetning i NOK:
Totale Lønninger i NOK:

Hvilke på disse kategoriene
passer dine arbeidstakere?
(Du kan huke av inntil flere)

Heltid

Deltid

Frilans/konsulent

Student

Times betalt

Selvstendig

2. UTGIFTER: (Vennligst fyll inn deres totale utgifter for perioden (År/Kvartal)
Vare- kostnader i NOK:
Reise i NOK:
Sykdom i NOK:
Tilvekst i NOK:
Markedsføring i NOK:
Firma- lokaler i NOK:
Internett/Telefoni i NOK:
Andre tjenester i NOK:

3. FRADRAG:
(Huk av for hva dere krever
Fradrag for)

Vare- kostnader
Reise
Sykdom
Tilvekst
Markedsføring
Firma- lokaler
Internett/Telefoni
Andre tjenester

4. GJELD: (Totalt i NOK)
5. FORMUE: (Totalt i NOK)

NOTATER:
*Send eventuelle vedlegg til:
edi@skatteoppkreveren.no
Husk: Marker vedleggene
med ditt Firmanummer i
EMNE/Subject feltet!

Hva er de primære
forretnings- områdene eller
bransjene for firmaet?

Bokføring, skatt, bokføring og lønn
Reklame, PR og relatert tjenester
Arkitektur, ingeniørarbeid og relatert tjenester
Bankvirksomhet (Sentralbanker og kredittformidling)
Anleggsvirksomhet (bolig og kommersiell)
Offentlig myndighet/administrasjon (samt militæret)
Forsikringsselskaper og -agenter
Juridiske tjenester
Ledelse, vitenskapelig, forskning og utvikling og
tekniske konsulenttjenester
Produksjon (alle typer: datamaskiner, elektronikk,
bil, medisinske innretninger osv.)
Produksjon: Luft- og romfart
Produksjon: Bilindustri (og delleverandører)
Produksjon: Datamaskinvare
Produksjon: Elektronikk
Kontoradministrasjon, bedrifts- og
anleggsstøttetjenester
Farmasøytisk industri / bioteknologi
Profesjonelle tjenester (bedrift og konsultasjon)
Profesjonelle tjenester (teknisk, IT, Internett)
Vitenskap og forskning
Verdipapir- og varemeklere
Telekommunikasjonsleverandør (telefon, kabel,
satellitt osv.)
Teknologi: Informasjonsteknologi, maskinvare,
programvare
Annet (vennligst spesifiser)

Omtrent hvor mange
arbeidstakere er det i
firmaet i hele verden?

Omtrent hvor lenge har du
hatt ansatte?

Omtrent hvor mange år har
ditt Firma vært i nåværende
Bransje(r)?

Hvilken av følgende
beskriver deg best?

Firmaet er vanligvis det siste Firmaet som prøver ny
teknologi.
Firmaet er usikker på å prøve nye teknologier og
ønsker at ting ikke ville forandre så fort.
Firmaet er vanligvis tidligere ute enn andre med ny
teknologi, men Firmaet er pragmatisk når jeg velger
teknologi.
Firmaet er vanligvis blant de første Firmaene som
lærer å bruke ny teknologi.
Firmaet er alltid tidlig ute. Firmaet er det første
Firmaet blant mine likeverdige som kjøper og prøver
ny teknologi – ofte så snart den lanseres.

Sted:
Dato:
Send ferdig utfylt skjema til:

post@skatteoppkreveren.no

FORSKUDDSSKATT kan innbetales til:
SKATTEOPPKREVEREN
Konto: 9801.35.04806
IBAN: NO9398013504806
SWIFT: DNBANOKK
KID: <Ditt Firma nummer/Organisasjons nummer eller Fødsels nummer>

