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God sommer!
Sommeren og ferietid nærmer seg og vi ønsker å takke for samarbeidet så
langt i år.
.

Faginformasjon

Nye momsregler på kultur- og idrettsområdet
Fra 1. juli utvides momsplikten med lav sats for kultur og kommersiell idrett.
Stortinget har fattet vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
mv. Vedtaket samsvarer i det vesentlige med Finansdepartementets
forslaget av 30. april.
Fra 1. juli skal det blant annet regnes 8% MVA for adgang til:




utstillinger i museer og gallerier
fornøyelsesparker og opplevelsessentre
idrettsarrangementer

Det skal ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående
merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter
o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som
er solgt før 1. juli 2010.
Følg med på www.narf.no for ytterligere informasjon om hvem eller hva
som blir avgiftspliktig fra 1. juli.

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige
organisasjoner – søknadsfrist 1. august
Regjeringen trapper opp støtten til frivillig sektor. Som ledd i dette arbeidet er
det vedtatt en ny rammestyrt ordning for merverdikompensasjon til frivillige
organisasjoner med søknadsfrist 1. august.
Ordningen erstatter tidligere ordning med kompensasjon for
tjenestemoms. For 2010 er rammen på 396 millioner kroner, som skal
kompensere for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester.
Kontakt regnskapsfører om du trenger bistand til å sende inn søknad.
>> Les mer

Øl og vin likestilles
Finansdepartementet går inn for at øl og vin likestilles i reglene for
fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser, slik at kostnader til
servering av vin til måltid gir fradragsrett på linje med kostnader til øl
innenfor en fradragsramme.
Fradragsrammen er for tiden kr. 360 pr. person.
>> Les mer

Folketrygdens grunnbeløp (G)

G

Folketrygdens grunnbeløp økes med 2 760 kroner (3,79 prosent) med
virkning fra 1. mai 2010.
Nytt grunnbeløp utgjør kr 75 641. Reguleringen har ikke bare betydning
for alle pensjonister og andre som får sine inntekter regulert gjennom
folketrygdens grunnbeløp, men også alle arbeidstakere som har
obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Videre kan man gi bort en halv G
hvert år uten at dette resulterer i arveavgift for mottakeren.
>> Les mer

Frister etter ferien
Når juli måned er over og de fleste vender tilbake på jobb, vil det igjen være
tid for pliktige rapporteringer til det offentlige.
I denne forbindelse ønsker vi spesielt å gjøre oppmerksom på følgende
frister som normalt krever medvirkning fra deg for at vi skal kunne
rapportere korrekt på dine vegne:



Årsregnskapsfristen for 2009 er 31. juli for papirlevering og
31. august for levering via ALTINN
Momsfristen for tredje termin er 31. august
>> Se kalender

Annen informasjon:
o

Skatteoppgjør i juni eller i oktober?

o

Gevinster og tap ved selskapers realisasjon av andeler i boligselskap vil
fra og med 11. juni 2010 ikke lenger være omfattet av fritaksmetoden.

o

Stor vilje i næringslivet til å innrapportere økonomisk kriminalitet

o

30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis

o

Oppbevaring av regnskapsmateriale i andre EØS-land

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

