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Vi ønsker alle kunder en god sommer!
Etter et hektisk første halvår er det snart sommerferie. HK Regnskap Oslo hadde i
2011 en vekst i omsetningen på 45%, og veksten fortsetter i år med mange nye
kunder. I tillegg opplever vi at mange av våre kunder driver godt og har vekst, som
også medfører mer arbeid for oss i år. Det er flott!
I sommer vil Oslo-kontoret ikke være bemannet i uke 30. Vi vil imidlertid være
tilgjengelig på telefon og e-post, og vil kunne koble oss til regnskapssystemene og
bistå våre kunder hvis noen har behov for det.

Faginformasjon

Fortsatt 10 års oppbevaring av regnskapsmateriale
I Finanskomiteens innstilling til Stortinget vedrørende endringer i
bokføringsreglene er det ikke foreslått å forkorte oppbevaringstiden.
Heller ikke denne gang blir det vedtatt en reduksjon av oppbevaringstiden for
regnskapsmateriale fra 10 til 5 år. For våre kunder som bruker en WEB-basert
regnskapsløsning (Tripletex eller Xledger) og som skanner inn bilag, er imidlertid
ikke dette noe problem. Skattedirektoratet har uttalt at mottatte fakturaer kan
makuleres etter at de er skannet og overført til et annet medium som oppfyller
kravene for oppbevaring. Dette gjelder selvsagt for både Tripletex og Xledger.
Les mer

Innføring av elektronisk skattekort
Innføringen av elektronisk skattekort innebærer at arbeidsgiver får plikt til å
innhente skattekort for sine ansatte direkte fra Skatteetaten.
Skattekontorene blir pliktige til å utstede skattekort og gjøre dem tilgjengelig for
arbeidsgiverne elektronisk, mens skattyters plikt til å levere skattekort til
arbeidsgiver oppheves. Skattyter får innsynsrett i egne skattekortopplysninger.
Arbeidsgivere kan ta i bruk den nye ordningen fra 2013, som vil være et
overgangsår. Ordningen settes i kraft fra og med inntektsåret 2014.
Les mer i innst. 370 L (2011–2012) kapittel 7

Tilleggsskatt ved unnskyldelige forhold
Finansdepartementet gir korreks til skatteetaten vedrørende tolkningen av
reglene for tilleggsskatt relatert til unnskyldelige forhold.
Ligningsloven ble endret med virkning fra og med 2010 for å åpne opp for at det
var menneskelig å gjøre feil, og at unnskyldelige grunner skulle kunne påberopes i
flere forhold enn tidligere. Det skal være tillatt å påberope seg sykdom, alderdom,
uerfarenhet eller annen årsak for at tilleggskatt ikke skal ilegges. I tillegg kan det
påberopes at resultatet er så sterkt urimelig at tilleggskatt skal bortfalle.
Les mer

Skattefri fusjon mellom NUF og norsk AS
Et engelsk selskap (Ltd) som er skattemessig hjemmehørende i Norge (NUF)
kan fusjoneres skattefritt med et norsk AS.
Skattedirektoratet konkluderer i en bindende forhåndsuttalelse med at et engelsk
Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge og registrert her som et NUF,
skattefritt kunne fusjonere med et norsk aksjeselskap som overtakende selskap.
Dette gjelder selv om man må følge engelske selskapsrettslige formelle regler for
oppløsning av Ltd-selskapet
Les mer

Årsregnskap – innsendelsesfrist og vedtak
Ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.
videreføres. Vedtak om godkjent årsregnskap kommer nå kun via Altinn.
Det skal fortsatt gis en måneds utsettelse med fristen for innsending av
årsregnskap mv, dersom regnskapet sendes inn elektronisk via Altinn. Utsatt frist
ved elektronisk innsending av årsregnskap er 1. september. Les mer
Regnskapsregisteret har sluttet å sende vedtak om godkjent årsregnskap per post
til de som har levert via Altinn. Brevene sendes til meldingsboksen i Altinn. Les mer

Annen informasjon
"Narviktelefonene" har skiftet navn til "Bedriftsveiledning"
Finansdepartementet har fastsatt forskrift om pålegg av revisjon
Foretaksregisteret innskjerper krav til enkelte vedlegg på papir
Grunnbeløpet i folketrygden for 2012
Løpende skatteoppgjør for 2012

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

