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Vi ønsker deg en god
jul og et godt nytt år
Faginformasjon
BankID tilgjengelig for bruk i Altinn
Fra slutten av november kan BankID brukes til nettjenester fra mer enn 270
offentlige virksomheter. 2,8 millioner innbyggere som bruker BankID får
tilgang til alle offentlige nett-tjenester, også de som krever høy sikkerhet.
Det at BankID nå inkluderes som påloggingsmetode gjør at en innloggingsmetode
som "alle" allerede har kan tas i bruk blant annet i Altinn, noe som er en stor
forbedring. Dette gjør det enklere å få tilgang til tjenestene. BankID kommer i tillegg
til etablerte påloggingsmetoder som Buypass, Commfides og MinID.
Les mer

Husk SkatteFUNN i budsjettet for 2013
Planlegger din bedrift å utvikle ny/bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess med prosjektstart i 2013? Da må dere huske på SkatteFUNN.
Bedrifter kan søke om fradrag på skatten for sine utgifter i forbindelse med et
forsknings- eller utviklingsprosjekt. Er bedriften ikke i skatteposisjon, får bedriften
det godkjente fradraget utbetalt som et kontant tilskudd. SkatteFUNN har fått nytt
søknadsskjema i år. Ta en titt på animasjonen ”Slik søker du” på skattefunn.no før
du søker. Du finner også veiledning i søknadsskjemaet til hvert utfyllingspunkt.
Les mer

Bruk av kvitteringsblokker for dokumentasjon av salg
I en uttalelse fra Skattedirektoratet vurderes det hvorvidt kvitteringsblokker
kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokument.
Skattedirektoratet mener at kvitteringsblokker med korte nummerserier i
utgangspunktet ikke tilfredsstiller kravene. Dette gjelder særlig når slike blokker
brukes ved salgstransaksjoner av et visst omfang. Bruk av slike blokker vil da
innebære at det brukes flere sett med samme nummer innenfor et regnskapsår.
Les mer

Husk å registrere samvirkeforetak før jul
Selskap med begrenset ansvar (BA) og enkelte foreninger må registrere seg
som samvirkeforetak (SA) før 01.01.13.
BA og foreninger som drives etter samvirkeprinsippene må registrere seg som
samvirkeforetak (SA). Disse må endre vedtektene og innrette seg etter reglene i
samvirkelova. Loven trådte i kraft i 2008, og fristen for å bli registrert som
samvirkeforetak ble satt til 01.01.13.
Mer om hvordan man går frem for å endre organisasjonsform og registrere et SA
finnes hos Brønnøysundregistrene.

Ny bokføringsstandard om elektronisk fakturering
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert norsk bokføringsstandard
NBS 4 Elektronisk fakturering.
Elektronisk fakturering innebærer at det ikke oversendes tradisjonelle
salgsdokumenter fra selger til kjøper, verken i papirform eller som bildefiler (pdf
mv.). I stedet sendes innholdet i salgsdokumentet fra selgers fakturasystem til
kjøpers mottakssystem i en maskinlesbar form, ofte gjennom formidler/distributør.
Både hos selger og kjøper bokføres innholdet i salgsdokumentet direkte i
regnskapssystemet, uten at det tas utskrift eller lignende. Elektronisk fakturering
har fått fornyet interesse i forbindelse med innføring av krav til elektronisk faktura i
EHF-format ved salg til statlige virksomheter fra 01.07.12
Les mer

Elektronisk skattekort fra 2013
Prøveordningen der arbeidsgiver kan hente skattekort for sine ansatte
elektronisk starter 10.12.12.
Med elektronisk skattekort slipper arbeidsgiver å oppdatere lønnssystemet manuelt
når en ansatt for eksempel har endret skattekort eller ved nyansettelser. 2013 er et
overgangsår der arbeidsgiver frivillig kan ta i bruk det nye systemet for skattekort.
Skatteetaten sender ut skattekort på papir, og de ansatte må levere skattekortet til
sin arbeidsgiver. Papirskattekortene avvikles i sin helhet fra inntektsåret 2014.
Les mer

Annen informasjon
Overgangsregler for reversering av korreksjonsinntekt
Endringsforslag NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Én regnskapsstandard for "øvrige" foretak
Endringer i beregning av pensjonsforpliktelser etter IAS 19
Finanstilsynets regnskapskontroll med børsnoterte foretak i 2012
Fullt rentefradrag ved bolig og fritidsbolig i alle EØS-land

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

