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Med ønsker om en
god og varm
sommer
Faginformasjon
Er du klar for a-ordningen fra 1. januar 2015?
Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samarbeider om en ny, felles
rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon
eller ytelser. A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015, men du må forberede deg
allerede nå.
Målet med a-ordningen er å digitalisere og forenkle dialogen mellom næringslivet
og det offentlige. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for
arbeidsgiveravgift, terminoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt
enkelte skjemaer til NAV og Statistisk sentralbyrå.
Les mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2014
Den 14. mai 2014 la Finansdepartementet frem regjeringen Solbergs tilråding
om revidert nasjonalbudsjett. Revidert budsjett inneholder flere endringer på
skatte- og avgiftsområdet.
Forenklinger i mva-reglene for frivillig registrering for utleiere av fast eiendom og
innstramming i innsynsretten vedrørende skattelister. Dette er to av forslagene i
årets reviderte nasjonalbudsjett.
Les mer

Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste
Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter
arbeidsmiljøloven, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende
arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste.
Skattedirektoratet har kommet med føringer for dette.
Kravene til personallister gjelder for frisørvirksomhet og skjønnhetspleie,
serveringssteder og bilverksteder og bilpleie.
Les mer

Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli
På grunn av nye EØS-regler for regionalstøtte som trer i kraft 1. juli 2014, har
det vært nødvendig å endre dagens ordning med differensiert
arbeidsgiveravgift.
Regjeringen foreslår at alle kommuner som i dag har differensiert
arbeidsgiveravgift, fortsatt skal omfattes av ordningen. Videre foreslår regjeringen
at ordningen utvides med 31. nye kommuner fra 1. juli 2014. Den nye ordningen
innebærer at flere sektorer ikke lenger kan benytte differensiert arbeidsgiveravgift.
Fordi den nye ordningen inneholder flere sektorunntak enn tidligere, har
Regjeringen foreslått enkelte tiltak for å kompensere for ulempene dette medfører.
Les mer

Felles klagenemnd for skatte- og avgiftssaker
Regjeringen foreslår ny klagenemndsordning der hensikten er å styrke
rettssikkerheten og sikre en effektiv behandling av klagesakene.
Regjeringen foreslår at det opprettes én landsdekkende klagenemnd for skatt og
merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale
skatteklagenemnder, skatteklagenemdene for de to sentralskattekontorene og
Klagenemnda for merverdiavgift.
Les mer

Renter på lån fra selskap til aksjonær
Tidligere har skattemyndighetene godtatt at renten settes lik normrenten for
rimelige lån i arbeidsforhold. I en ny prinsipputtalelse fremgår det at dette
ikke lenger skal gjelde, men at renten skal settes lik markedsrenten.
Endringen vil gjelde fra og med inntektsåret 2015. Hvis renten som er fastsatt er
lavere enn det som må regnes som markedsrente, vil differansen anses som en
skattepliktig fordel fra og med 2015. Det vil ikke være avgjørende om låneavtalen er
inngått tidligere. Det vil ikke være aktuelt å foreta endringer av ligningen for
inntektsår før 2015 dersom normrente er avtalt.
Les mer

Annen informasjon










Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet
Bruk av fakturasystem som tillater overstyring av fakturanummer
Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjon når selger tilfører varer og tjenester
Oppdatering av god bokføringsskikk
Unntak fra reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap
Statens innkrevingssentral blir en del av Skatteetaten
Vedtatt "kontinuitetsregler" for mva ved fisjon-fusjon
Merverdiavgift - behandling av rabatter
Forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

