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Vi har flyttet til nye kontorer i Fyrstikkalleen 17
HK Regnskap vokser og vi har nå flyttet til større lokaler i Fyrstikkalleen 17. Dette
er fortsatt på Helsfyr i Oslo, og inngangen er kun 200 m lenger nedover i samme
gate som våre tidligere kontorlokaler (blå prikk angir inngang for våre tidligere
lokaler og gul angir inngang til våre nye kontorer). I løpet av april vil det komme på
plass skilting med firmanavn slik at det blir lett å finne frem. Det er også gode
parkeringsmuligheter for besøkende.
Postadresse og telefon mv. er uendret; det er kun besøksadressen som er ny.
Velkommen innom!

Faginformasjon
Straffbart å benytte ikke godkjent renholdsvirksomhet
Fra 01.12.12 ble det straffbart å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som
ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.
En godkjenningsordning for renholdsvirksomheter er ett av flere tiltak for å øke
seriøsiteten i renholdsbransjen. Både renholdsvirksomheter og innkjøpere som ikke
har forholdene i orden kan gis pålegg og eventuelt ilegges tvangsmulkt.
Les mer

Ansvar ved outsourcing av oppbevaring
Den bokføringspliktige har selv ansvaret for oppbevaringen av
regnskapsmaterialet, selv om oppbevaringen settes bort til andre.
I en uttalelse fra Skattedirektoratet av 05.02.13 presiseres det at den
bokføringspliktige fortsatt er ansvarlig for at regnskapsmaterialet blir oppbevart i
samsvar med bokføringslovens krav, selv om oppbevaringen settes bort til andre.
Les mer

Krav til prisliste ved salg av tjenester til forbrukere
Fra 01.01.13 må næringsdrivende som selger tjenester til forbrukere oppgi
prisliste på sine hjemmesider.
Formålet med endringen er at det skal bli enklere for forbrukerne å sammenligne
priser. Eksempler på tjenester som omfattes av kravet er tannlegetjenester,
kraftavtaler og gravferd. De som yter bank- og tannhelsetjenester må dessuten
oppgi prisopplysninger til nettportaler. Kravene gjelder ikke ved salg til andre
næringsdrivende.
Les mer

Databriller betalt av arbeidsgiver
Databriller dekket av arbeidsgiver kan fortsatt mottas skattefritt av
arbeidstaker.
Dekker arbeidsgiver utgiftene til databriller som hovedsakelig benyttes i forbindelse
med arbeid foran en dataskjerm, vil den private fordelen være liten eller svært
begrenset, og arbeidstaker må kunne bli hørt med at dette ikke er noen fordel som
han skal skattelegges for.
Les mer

Arbeidstakers reisekostnader betalt av virksomheten
Skattedirektoratet har i en melding av 25.01.13 omtalt regelverket for
MVA-fradrag for reisekostnader.
Skattedirektoratet skriver at utgangspunktet er at utgifter til reise mellom hjem og
arbeidssted ikke kan fradragsføres. Høyesteretts dom av 30.09.11 (Halliburton AS)
sies å bekrefte og styrke dette. I meldingen skisserer Skattedirektoratet opp hva de
mener skal til for at en reise mellom hjem og arbeid skal være fradragsberettiget.
Videre behandles reiser som omhandler flere arbeidssteder. Avslutningsvis
kommenteres noen enkeltspørsmål knyttet til overnatting.
Les mer

Lån omklassifisert til utbytte eller lønn
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om den etterfølgende behandlingen
når lån i et selskap skattemessig er omklassifisert til utbytte eller lønn.
Dersom skattemyndighetene har omklassifisert et lån til utbytte, og det
omklassifiserte lånet på vedtakstidspunktet ikke er tilbakebetalt, kan selskapet
fortsatt ha en fordring på aksjonæren selskapsrettslig som følge av at utbyttet ikke
er lovlig utdelt. Dette innebærer at selskapet fortsatt vil ha en fordring på aksjonær i
sin regnskapsmessige balanse. For å korrigere dette kan det besluttes et utbytte
som ikke medfører ny beskatning, forutsatt at utbyttet er lovlig. I de tilfellene der
lånet omklassifiseres til lønn, vil selskapet normalt korrigere regnskapet. Det vil
derfor som utgangspunkt ikke være behov for andre disposisjoner for å bringe
regnskapet i samsvar med det faktiske forhold som er lagt til grunn ved ligningen.
Les mer
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