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Faginformasjon
Regler for avvikling av ferie
Er det opp til arbeidstaker å bestemme når ferien skal avvikles, eller har
arbeidsgiver også et ord med i laget?
Ut over det som følger av ferieloven er det arbeidsgiver som har styringsretten for
når ferie kan avvikles. Likevel er det i begges interesse at arbeidstaker får oppfylt
sine ferieønsker så langt det er mulig. Det er også krav om at arbeidsgiver drøfter
ferietid og ferielister med den enkelte ansatte (eventuelt tillitsvalgte) i god tid.
Les mer

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett
Regjeringen har varslet skattetiltak for fastlandsbedriftene. Videre blir det
blant annet endringer i reglene for merverdiavgiftsrepresentasjon.
Revidert nasjonalbudsjett inneholder reduksjon av skatt for selskaper og personlig
næringsdrivende, økte startavskrivninger og styrking av Skattefunn-ordningen.
Videre skal representantens ansvar ved merverdiavgiftsrepresentasjon fjernes.
Les mer

Reduksjon av fribeløp i differensiert arbeidsgiveravgift
Reduksjonen i fribeløpet er fra kr 530 000 til kr 450 000 for foretak som
omfattes av de ordinære reglene, og fra kr 265 000 til kr 225 000 for foretak
som driver veitransport.
Bakgrunnen for endringen er at den norske kronen har styrket seg vesentlig mot
euro de siste årene. Fribeløpet på kr. 530 000 kroner pr. år utgjør nå om lag 205
000 euro i perioden 2011-2013, som er 5 000 euro over grensen for bagatellmessig
støtte. Gjeldende fribeløp i avgiftsvedtaket fører dermed til at enkelte arbeidsgivere
mottar et høyere støttebeløp enn det reglene om bagatellmessig støtte tillater.
Les mer

Dokumentasjon av balansen
Norsk RegnskapsStiftelse har publisert NBS 5 Dokumentasjon av balansen.
Bokføringslovens generelle krav til dokumentasjon av balansen er kortfattet, og gir
lite veiledning knyttet til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon av
balansen. I NBS 5 utdyper Bokføringsstandardstyret de generelle kravene til
dokumentasjon av balansen, samt kravene til dokumentasjon av avsetninger,
nedskrivninger mv. Standarden får virkning for regnskapsår som begynner
01.01.15 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.
Les mer

Endringer i momskompensasjonsordningen
Det er gjort endringer i reglene om momskompensasjon for frivillige
organisasjoner, for å gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig. Formålet
med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for MVA.
Endringene bidrar til forenkling og reduserte revisjonskostnader for frivillig sektor,
og gjør kompensasjonsordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner. Dette er i
tråd med Regjeringens mål om at organisasjonene skal bruke minst mulig tid på
skjemaer og mest mulig tid på aktivitet.
Les mer

Skattefri omdanning fra NUF til AS eller ASA
Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer som gjør det mulig å
foreta skattefri omdanning av NUF til AS eller ASA.
I Statsbudsjettet for 2013 foreslo regjeringen å åpne opp for at reglene om skattefri
omdanning også skal omfatte NUF som ønsker å omdanne til AS. Dette krevde
endringer i skattelovforskriftens bestemmelser om skattefri omdanning, og disse
endringene er nå fastsatt av Finansdepartementet. Forskriftsendringene trådte i
kraft med virkning fra og med inntektsåret 2013.
Les mer
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Ny bok: «Bokføringsloven med kommentarer»
Finansinstitusjoners fakturering av kredittkort
Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygge- og anleggsvirksomhet
Nytt unntak fra konsernregnskapsplikt
Transaksjonskostnader ved oppkjøp som mislykkes
Skattefunn-forskriften endret
Salg av aksjer mv. omfattet av fritaksmetoden – annet vederlag enn kontanter
Formuesskatteplikt for aksjer i aksjeselskap som er fritatt fra beskatning
Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon
Antall konkurser fortsatt stigende

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

