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Opplysninger om skatt og avgift for 988723479 BRAGE MEDICAL AS
Organisasjonsform

Aksjeselskap

Adresse

Baches vei 1
3413 LIER
JOHN MIKAEL STORBJÖRK
SVEN ARNE ULRICHSEN
46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
10.10.2005
Ja
Ja

Styrets leder
Daglig leder
Hovednæring
Enhetsregisteret
Foretaksregisteret
MVA-registeret
Antall ansatte

4

MVA
Termintype
Første termin MVA

Tomånedlig
jan-feb 2006

MVA-melding

sep-okt 2019

nov-des 2019

jan-feb 2020

Grunnlag MVA

høy sats

4 678 084

4 972 297

5 607 266

Utgående MVA

høy sats

1 169 521

1 243 074

1 401 816

Inngående MVA

høy sats

61 339

38 842

91 594

nov-des 2019
675 048

jan-feb 2020
695 593

mar-apr 2020
700 163

A-melding
Grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalte, ikke betalte skatter og avgifter
Restskatt
Forskuddstrekk

0
0

Arbeidsgiveravgift

0

Merverdiavgift
Forskuddskatt
Gebyrer, ansvarskrav mm

0
0
0

Rapporterte oppdrag til utenlandske foretak, i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6
Antall oppdrag som oppdragsgiver, siste 6 mnd.
0
Antall oppdrag som oppdragstaker, siste 6 mnd.
0
Antall registrerte arbeidstakere, pr dags dato
0
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Om opplysningene
Innledende opplysninger om virksomhet og antall ansatte er hentet fra enhetsregisteret.
MVA
Termintype viser hvor ofte virksomheten rapporterer mva. De fleste rapporterer annenhver måned.
Første termin viser perioden virksomheten har plikt til å rapportere mva.
Hvis virksomheten ikke lenger er pliktig til å rapportere mva vises siste termin for rapportering. Beløpene
i mva-meldingen er innrapportert av virksomheten. Hvis tallene er myndighetsfastsatt av Skatteetaten er
dette markert med * på termin og beløp.
Års-terminer tidligere enn 2018 vises ikke.
A-melding
A-meldingen leveres hver måned. Beløpene vises summert for to måneder i henhold til betalingsfrist en
av to månedene har hatt leveringsfrist, vil den ikke være med i oversikten.
Forfalte, ikke betalte skatter og avgifter
Gebyrer, ansvarskrav m.m. er summen av tvangsmulkt, ansvarskrav, renter og gebyr, artistskatt og
finansskatt lønn.
Rapporterte oppdrag til utenlandske selskap
Opplysningene er hentet fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret som inneholder rapportering fra
- de som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen
- utenlandske oppdragstakere som har arbeidstakere på oppdrag i Norge
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