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Avskjæring av fradragsrett ved tap på
fordringer mellom nærstående selskaper
Regjeringen foreslår en regel som avskjærer fradragsrett for tap på fordringer
mellom nærstående selskaper med virkning fra 6. oktober 2011. Forslaget
ble lagt frem sammen med Statsbudsjettet for 2012.
Ikrafttredelse fra samme dag som forslaget legges frem begrunnes med at det ikke
skal være mulig å gjøre tilpasninger i tiden frem til vedtak er fattet i Stortinget.
Regjeringens flertall på stortinget sikrer trolig at regelen blir vedtatt.
>> Les mer
>> Les om Statsbudsjettet for 2012

>> Skatte- og avgiftssatser for 2012

Faginformasjon

Skatteoppgjøret og skattelistene
21. oktober er datoen for offentliggjøring av skattelistene for 2010.
Skatteoppgjørert er tilgjengelig elektronisk fra onsdag 19. oktober på
www.altinn.no og mottas pr post i løpet av måneden.
De som får skatteoppgjøret i oktober skal betale restskatt innen
9. november (1. termin) og 14. desember (2. termin). Restskatt skal i
utgangspunktet betales selv om man klager på ligningen. Ved åpenbare
feil kan Skattekontoret gi beskjed til Kemnerkontoret om å stille
innfordringen i bero.
Om ønskelig ser vi gjerne over ditt skatteoppgjør og om nødvendig kan
vi hjelpe med å klage på ligningen. Dersom vi skal se over
skatteoppgjøret må dette gjøres i god tid før klagefristen som er
30. november.
>> Les mer

Se skatteoppgjøret ditt

De mest solide selskapene velger bort revisor først
Kredittratingbyrået Soliditet melder om at det er de mest solide selskapene
som velger bort revisor først. Kritikerne trodde det motsatte.
Soliditet uttaler at aksjeselskaper med AAA- og AA-rating er overrepresentert blant
selskaper som hittil har valgt bort revisjon.


12 000 aksjeselskaper uten revisor



tre av fem grundere som stifter aksjeselskap velger bort revisjon



4500 aksjeselskaper valgte bort revisor i september
>> Les mer

Frist for fravalg av revisjon
Foretaksregisteret melder om at de ikke kan garantere at meldinger om
fravalg som kommer inn senere enn 30. november blir registrert innen utløpet
av året.
Vi anbefaler alle som ønsker å fravelge revisjon for inneværende år forholde seg til
ovennevnte frist.
>> Les meldingen fra foretaksregisteret

Sjekkliste – mva og utleie av fast eiendom
Erfaringer fra Skatteetatens bokettersyn viser at det ofte skjer feil ved
behandling av merverdiavgift ved utleie av fast eiendom.
Skattetaten har laget en nyttig sjekkliste som kan bidra til å minimere risikoen for
etterberegning av mva ved kontroll fra Skatteetaten.
>> Les sjekklisten

Hvilke regler gjelder for julebord og gaver til ansatte?
Under følger en oppsummering av skatte- og avgiftsmessige regler for
julebord og gaver til ansatte.
-

-

Øvre grense for skattefrie gaver i arbeidsforhold (utenom ved jubileer mv.)
er kr 1000.
Julebord vil normalt måtte anses som skattefritt velferdstiltak for de
ansatte. Også reise med inntil to overnattinger kan godtas.
Skattefritaket for julebord omfatter normalt også deltakelse av den
ansattes ektefelle eller samboer innenfor rammen av hva som er rimelig.
Skattefritaket omfatter også andre personer som er knyttet til bedriften,
slik som eier og styremedlem, men bare når bedriften har ansatte og
tilstelningen anses som et skattefritt velferdstiltak.
Kostnaden til julebord er skattemessig fradragsberettiget for bedriften.
Det er ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til
anskaffelser i forbindelse med julebord.

>> Les mer om velferdstiltak i arbeidsforhold

>> Les mer om gaver i arbeidsforhold

Annen informasjon:





Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Bare den som er avgiftsregistrert kan kreve MVA på faktura
Aksjer – informasjon om Skatteetatens fastsettelses- og varselbrev
Om saksbehandlingen ved skatte- og merverdiavgiftskontroll

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

