
 

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her

 

Consis Norge AS, Grenseveien 107, 0663 Oslo 
Tlf: 21 99 22 40 - Fax:21 99 22 59 

 

Finn ditt kontor > 

Nyhetsbrev uke 17 
 

Velkommen til vårt nye nyhetsbrev. Her kommer oppdatert faglig informasjon og ting som skjer internt i 

Consis. Noen av lenkene fra nyhetsbrevet går nå inn til Cintra (Intranett). Det betyr at man må logge 

seg på Cintra med brukernavn og passord første gang man klikker på lenke som leder inn til Intranettet 

vårt. De andre faglige nyhetene er i første omgang lenket videre til kilden for informasjonen.  

Mangler du brukernavn og passord eller har problemer med å logge deg inn på Cintra? Ta kontakt med 

Line på kjedekontoret. E-post: lma@consis.no  

 

Vi tar gjerne i mot ris og ros på denne versjonen av internt nyhetsbrev til alle consisere! Si din mening, 

kom med innspill og forslag som kan gjøre det enda bedre!  

Nytt fra Consis Solutions Her kan du melde deg på kurs

Kurs i Axapta 
 

Nå nærmer det seg nytt kurs i Axapta, både for nybegynnere og 

videregående.Alle regnskapsførere som skal benytte Axapta som 

byråløsning fra Consis. Nybegynnerkurset tar for seg 

grunnleggende innføring i Axapta, med hovedtyngde på 

brukergrensesnitt, snarveier og effektiv bruk.  

 

Tid: Nybegynnerkurs 19. mai, videregående 20. mai. 

Påmeldingsfrist 10. mai  

Sted: Helsfyr 

Les mer om Axaptakurs 

FAGLIGE NYHETER: 

Ny metode for verdsettelse av ikke-utleid næringseiendom 
 



- ,  

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet 

 

 

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsregulering av den nye 

verdsettelsesmetoden for ikke-utleid næringseiendom.Den nye verdsettelsesmetoden får generell 

virkning for formuesverdsettelse av ikke-utleid næringseiendom fra og med inntektsåret 2010. Metoden 

innebærer at ikke-utleid næringseiendom skal verdsettes på grunnlag av en beregnet kvadratmeterleie 

som differensieres med hensyn til geografisk beliggenhet, areal og eiendomstype.

Les mer her 

Utskillelse av faste, tekniske installasjoner i bygg som egen saldogruppe j 
 

Med virkning fra og med inntektsåret 2009 skal faste tekniske installasjoner som er integrert i 

bygningen og som tjener bygningens brukelighet som bygning, skilles ut i en egen saldogruppe j 

Faste tekniske installasjoner, og avskrives separat fra bygget med en avskrivningssats på 10 %.

Les mer på skatteetaten.no 

Skjermingsrenten for mai og juni 2010 
 

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i 

henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 1,6 % for mai og juni 2010.  

Les mer på skatteetaten.no 

ANDRE NYHETER: 

Vinn en iPod! 
 

Finn mai-soler på Cintra og være med i trekningen av en iPod!  

Vi vil gjerne at alle consisere skal bli godt kjent med Intranettet vårt. 

Konkurransereglene er enkle. Logg deg inn på Cintra, klikk deg gjennom 

sidene og finn solene. Når måneden er over sender du en e-post til Line på 

kjedekontoret der du skriver hvilke sider du har funnet solene på.  

Les mer om konkurransen på Cintra 


