
Januar
Kurs
• Praktisk skatte- og
 regnskapskurs
• Totimerskurs om nye
 skatteregler for 2017
• Temakurs

Februar
Kurs
• Totimerskurs for regnskaps- 
 førere, revisorer og advokater
• Skattekurs for allmenn-
 praktiserende advokater

For medlemmer
• Frokostmøte om ungdom 
 og sparing
• Skattebetaleren kommer ut

Mars
Kurs
• Totimerskurs om pensjon

For medlemmer
• Skattebetaleren kommer ut

April
Skattebetalerdagene
• Vi holder korte gratisforedrag
 om selvangivelsen i utvalgte
 byer i Norge. Følg med på 
 skatt.no!

Mai
Kurs
• Totimerskurs om
 næringsoppgaven

For medlemmer
• Generalforsamling
• Skattebetaleren bedrift  
 kommer ut

Juni
For medlemmer
• Frokostmøte om ungdom 
 og sparing
• Skattebetaleren kommer ut

Juli
• Sommerstengt i uke 29 og 30
 God sommer!

August
Kurs
• Storbykurs i Europa

September
Kurs
• Storbykurs
• Totimerskurs for regnskaps-
 førere, revisorer og advokater

For medlemmer
• Skattebetaleren kommer ut

Oktober
Kurs
• Temakurs

For medlemmer
• Frokostmøte om
 statsbudsjettet
• Skattebetaleren bedrift 
 kommer ut

November
Kurs
• Temakurs
• Sydenkurs uke 47
• Førjulskurs i storby

For medlemmer
• Skattebetaleren kommer ut

Desember
Kurs
• Praktisk skatte- og
 regnskapskurs
 God jul!

Kalender 2017

Lav terskel til førsteklasses bistand
Skatt og avgift er vanskelig, samtidig kan små feil få store 

konsekvenser, noe mange har fått erfare ved for eksempel 

bokettersyn. I medlemskapet inngår 60 minutter gratis 

juridisk bistand på telefon

– bruk den som en forsikring mot overraskelser.

Har din bedrift eller dine klienter behov for juridisk bistand 

utover det medlemskapet gir, tilbyr vi dette gjennom vårt 

datterselskap SBF Skatteadvokater. Her får dere hjelp til 

fornuftige priser.

Gode rabatter på kurs
Som bedriftsmedlem kjøper du kurs til rabatterte priser.  

I 2017 vil vi bygge ut kurstilbudet ytterligere, blant annet 

med nye spennende nettkurs, og vi viderefører muligheten  

til å abonnere på kurs.

Fagstoff i flere kanaler
Som bedriftsmedlem får du vårt medlemsblad Skatte- 

betaleren og spesialutgaven Skattebetaleren bedrift. 

Bedriftsutgaven inneholder et bredere spekter av artikler 

innen områdene skatt og avgift, arbeidsrett og selskapsrett.  

I tillegg får du Skattehåndboken, Skattefolderen og eksklusiv 

tilgang til fagstoff på skatt.no. Les mer om andre medlems-

fordeler på våre nettsider. 

Sammen er vi et nyttig korrektiv 
Det er viktig for oss å være et nyttig korrektiv til  

myndighetene, både ved utformingen og praktiseringen av 

skattereglene. Vi er politisk uavhengige og nøytrale, og de 

siste årene har vi arbeidet spesielt med bedring av retts- 

sikkerheten for skattyter – et arbeid som gir resultater. 

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt oss på  

post@skatt.no eller telefon 22 97 97 00.

Kjære bedriftsmedlem
Vårt mål er å være en ledende leverandør av kunnskap om skatt, 
og vi er takknemlige for å ha deg på laget. I året som kommer 
gleder vi oss over å kunne tilby deg:

Kongens gate 14
Pb 213 Sentrum
0103 Oslo
Norway

+47 22 97 97 00

Org nr: 975 34 345 MVA

post@skatt.no
www.skatt.no
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Aksjer og Aksjehandel
En grunnleggende og praktisk 
innføring i kjøp og salg av aksjer. 
Pris: 429,-

Skattebetalernes rettssikkerhet
Du som skattebetaler skal være trygg på
at du blir behandlet korrekt i skatte- og
avgiftsspørsmål.

Forståelige og forutsigbare 
skatte- og avgiftsregler
Reglene skal være mulige å forstå, de
skal være forutsigbare og man skal ikke
kunne gi dem tilbakevirkende kraft 
i din disfavør.

Nøytralt skattesystem
Skattesystemet skal ikke forskjellsbehandle
grupper.

Moderat inntektsskatt
Det skal lønne seg å jobbe. Bunnfradrag,
fribeløp og innslagspunkt skal justeres i
tråd med lønnsvekst årlig.

Formue- og eiendomsskatt
Vi mener formuesskatten bør avvikles og
at primærboligen din i størst mulig grad
bør skjermes mot skatt.

Konsekvent avgiftspolitikk
Det du betaler i off entlige gebyrer skal
bare dekke kostnadene ved tjenesten
eller varen.

Respekt for ditt bidrag
Det off entlige forvalter skattepengene
dine og mine – og har derfor et ansvar
for å gjøre dette på best mulig måte og
med respekt for bidraget ditt til fellesskapet.
Skattepenger som blir sløst bort er penger som 
heller kunne blitt brukt på noe vi virkelig trenger – 
eller som du kunne beholdt selv.

Dette jobber vi for
Skattebetalerforeningen er en partinøytral organisasjon som jobber 
hver eneste dag med et mål om å gjøre skattehverdagen enklere. 
Vi fokuserer spesielt på følgende områder:

Kjøp fagbøkene dine på skatt.no/bokhandel!

Personlig økonomi 
for pensjonister
I denne lettleste boken får du se 
hvordan du skaper balanse i 
økonomien og legger grunnlaget for et 
godt liv som pensjonist. Pris: 279,-

Årsregnskapet i teori og praksis
Årsregnskapet i teori og praksis er 
den eneste komplette og oppdaterte 
boken om årsregnskapet. Pris: 859,-

Skattelovsamlingen
Skattelovsamlingen er Norges mest 
komplette, oppdaterte og oversiktlige 
verktøy for alle som jobber med eller 
studerer årsregnskap og skatte-
spørsmål. Pris: 940,-

Fusjon og fi sjon av selskaper
Boken behandler selskaps-, skatte- 
og regnskapsrettslige regler ved 
sammenslåing og deling av selskaper. 
Pris: 999,-

Norsk bedriftsskatterett
En omfattende og relativt fullstendig 
fremstilling av bedriftsbeskatningen 
i Norge. Pris: 1390,-


