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Vi ønsker våre
kunder en fin og
solfylt påske
Faginformasjon
Krav til personallister i enkelte bransjer
Fra 1. januar 2014 skal virksomheter som driver frisørvirksomhet,
skjønnhetspleie, serveringssteder, bilverksteder og bilpleie føre og
oppbevare personallister. Det har kommet flere meldinger og uttalelser som
inneholder føringer for hvordan personallistene skal føres og oppbevares.
Mer om disse føringene finnes her:

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Krav til personalliste for bilforhandlere - prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Hvem skal registreres i personallisten?

Uttalelse om hvordan personallisten skal føres og presenteres på utskrift

Frivillig registrering for utleie av fast eiendom
Det har kommet flere viktige nyheter og uttalelser vedrørende frivillig
registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved utleie av fast eiendom.
De mest sentrale nyhetene er:

Nye retningslinjer om frivillig MVA-registrering

Prinsipputtalelse - fradragsretten ved utleie av fast eiendom

Opplysning om frivillig MVA-registrering inn i Enhetsregisteret

Kravet om "effektuert leiekontrakt" fjernes med tilbakevirkning

Utfisjonering av eiendom og etterfølgende salg av
aksjer – ikke grunnlag for gjennomskjæring
Høyesterett fastslår i en enstemmig dom avsagt 12. mars 2014 at det ikke er
grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring selv om utfisjonering av
eiendommen i eget selskap skjedde etter at avtale om salg var inngått.
Skattedirektoratet har i tidligere uttalelser lagt til grunn at ulovfestet
gjennomskjæring vil kunne anvendes i saker der skattyter har planlagt salg av
innmat/virksomhet, men i stedet fisjonerer ut innmaten/virksomheten og selger
aksjene i det utfisjonerte/overtakende selskapet. I Høyesterettsdom avsagt 12.
mars 2014 er denne problemstillingen nærmere vurdert og avklart.
Les mer

Digitalt svar skal gjøre det enklere for næringslivet
Fra mars 2014 vil alle som sender inn meldinger digitalt til Enhets- og
Foretaksregisteret få svar digitalt, innen én time etter at vedtaket er fattet.
2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn, ifølge
Brønnøysundregistrene. Dette utgjorde i alt 350 000 meldinger og tallet forventes å
øke ytterligere. Frem til nå har vedtakene blitt sendt i posten. Nå skal brukerne i
stedet få melding om vedtak i sin meldingsboks i Altinn innen en time etter at
vedtaket er fattet. Sammen med registreringsvedtaket vil kunden også få
elektronisk firmaattest og registerutskrift.
Les mer

Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap
Finansdepartementet har fastsatt forskrift som viderefører ordningen med én
måneds utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv. til
Regnskapsregisteret.
Videreføringen av utsatt frist gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni
2015. For regnskapspliktige med kalenderåret som regnskapsår er ordinær frist for
innsendelse 1. august, mens utsatt frist ved elektronisk innsending er 1. september.
Finansdepartementet vil i løpet av våren 2014 gjøre en endelig vurdering av om
elektronisk innsending av årsregnskap skal gjøres pliktig.
Les mer

Omkamp om oppbevaringstiden
NARF-leder Sandra Riise går kraftig ut mot pulveriseringen av reduksjonen i
oppbevaringstiden for regnskapsmateriale. På vegne av næringslivet; NARF
er mildt sagt svært skuffet.
I oktober 2013 gledet den rødgrønne regjeringen næringslivet med beslutning om
redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale fra ti til fem år. Nå har den blå-blå
regjeringen gitt overgangsregler som utsetter og pulveriserer hele forenklingen.
Les mer

Annen informasjon










NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert januar 2014
Nye satser i Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands
Regelendringer fra 1. januar 2014 - skatter, avgifter, finansmarkedene
Ny fordeling mellom Skatte- og Tolletaten
Differensiert arbeidsgiveravgift foreslås utvidet til å gjelde flere kommuner
Høring - ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)
Forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.01.14
Betydelig konkursøkning i 2013 - desember verst
Krav om betydelige reduksjoner i formuesskatt på bedriftsinvesteringer

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

