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Riktig god sommer, nyt ferien!

Faginformasjon

Når kommer skatteoppgjøret?
Fra 2011 innfører Skatteetaten en ny rutine for utsendelse av skatteoppgjøret
til lønnstakere og pensjonister. Omleggingen innebærer at skatteoppgjøret
sendes ut enten 24. juni, 17. august, 14. september eller 19. oktober.
Skatteetaten kan ikke svare på hvilken av de fire datoene den enkelte skatteyter får
skatteoppgjøret sitt. De fleste vil få skatteoppgjøret i juni, men omleggingen med
flere utleggsdatoer innebærer at lønnstakere og pensjonister med mer kompliserte
selvangivelser ikke nødvendigvis må vente helt til oktober før de får
skatteoppgjøret.
Næringsdrivende og selskaper må vente til 19. oktober før deres skatteoppgjør er
klart. Sistnevnte dato legges også skattelisten ut.
>> Les mer

Tre nye regler som kan koste deg dyrt…
Det er tre nye regler som trådte i kraft fra nyttår, hvorav to gjelder for
næringsdrivende og selskap. Den tredje gjelder deg som privatperson.
Reglene innebærer at følgen av å betale kr 10 000 eller mer kontant kan bli:


at du som næringsdrivende mister skattemessig fradragsrett



at du som næringsdrivende mister retten til å fradragsføre MVA



at du som privatperson kan risikere å måtte betale skatt og MVA som
tjenesteyteren (typisk en håndverker) du benytter skulle betalt selv

Formålet med alle tre regler er å få flest mulig til å betale via bank. Alle tre regler
har til felles at ansvar unngås om man betaler via bank. Reglene er ment å være
strenge og gjelder for eksempel også utbetaling av lønn.
>> Les mer

Tilleggsskatt – feil opplysninger, men riktig
grunnlagsdata
Hva blir tilleggsskatten om du har gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger i selvangivelsen, men det foreligger korrekte grunnlagsdata ved
likningen?
Dessverre kan du i slike situasjoner risikere å bli ilagt tilleggsskatt, men det kan
hende at en klage kan gjøre at du slipper. Hvilke fakta som foreligger i din sak blir
avgjørende.
>> Les mer

Har du skatte- eller avgiftsspørsmål som bør avklares
med Skatteetaten?
Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om en bindende
forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige
konsekvenser av planlagte handlinger.
Vi kan hjelpe deg med å innhente en slik uttalelse når du har behov for det. Selv
om skatteetaten tar betalt for bindende forhåndsuttalelser kan dette være en viktig
forsikring mot utilsiktede skatte- og avgiftsvirkninger som kan unngås med riktig
skatteplanlegging. Alternativt kan vi også hjelpe med å innhente en veiledende
uttalelse. Skatteetaten tar ikke betalt for veiledende uttalelser, men ulempen blir da
at vurderingen som gis ikke er endelig.
>> Les mer

Skatteetatens nye selvbetjeningsoversikt
Selv om vi kan hjelpe deg med alle dine plikter ovenfor Skatteetaten har du
kanskje av og til behov for å orientere deg på Skatteetatens nettsider?
Skatteetatens nye selvbetjeningsoversikt er et godt utgangspunkt når du skal
orientere deg om dine plikter ovenfor Skatteetaten.
>> Skatteetatens selvbetjeningsoversikt

Annen informasjon:





Nytt grunnbeløp (G)
Utvidet fedrekvote fra 1. juli 2011 – fra 10 til 12 uker
MVA – skjønnsfastsettelse før oppgavefristens utløp
Endring av ligning – fradrag for kostnader til juridisk bistand ved frivillig
retting

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

