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God påske!
Faginformasjon
Fra 2015 må årsregnskaper leveres elektronisk til
Regnskapsregisteret
Årsregnskaper som sendes pr post til Regnskapsregisteret vil bli returnert
uten saksbehandling.
Brønnøysundregistrene minner i en pressemelding 10. desember 2014 om at det
med virkning fra 1. januar 2015 er innført plikt til å levere årsregnskap elektronisk
via Altinn. I 2014 mottok Regnskapsregisteret 44.000 årsregnskap på papir, mens
260.000 årsregnskap ble levert via Altinn. Indre selskap (ikke-juridisk person, som
ikke har organisasjonsnummer) må sende årsregnskapet pr e-post. Det må
benyttes ikke direkte redigerbart pdf-format. Foretak som har satt opp
årsregnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS kan velge om
de vil levere via Altinn eller pr e-post (i pdf-format). Vi minner for øvrig om at det
heller ikke 2015 vil påløpe forsinkelsesgebyr før etter 1. september.
Les mer

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for
regnskapsmateriale
Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for
prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt
justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon.
I 2013 ble det vedtatt at oppbevaringstiden for regnskapsmateriale som hovedregel
skal være fem år, men at det kan fastsettes unntak i forskrift for utvalgte deler eller
bransjer. Unntakene er nå fastsatt av Finansdepartementet, og overgangsreglene
som trådte i kraft fra februar 2014 er opphevet. Endringene trådte i kraft 1. januar
2015.
Les mer

A-melding: Bruk kun én innsendingskanal
Innsending fra både lønnssystem og direkte i Altinn skaper problemer og feil.
A-ordningsprosjektet melder at de ser en del tilfeller hvor det leveres a-melding for
en arbeidsgiver både fra lønnssystem og fra Altinn-portalen. Dette gjelder typisk i
tilfeller der arbeidsgiver selv sender inn- og utmeldinger til Aa-registeret og
regnskapsfører ivaretar innsending av lønnsopplysninger. Noen har også forsøkt å
sende korrigerte meldinger fra portalløsningen, i stedet for å korrigere fra
lønnssystemet som opprinnelig ble benyttet. A-ordningsprosjektet anbefaler sterkt
at innsendingene samles til én kanal, fortrinnsvis lønnssystem.
Les mer

Skatteplikt på treningsordninger, skadeforebygging,
massasje mv
Når arbeidsgiver dekker avgift på treningssenter mv, er dette vanligvis
skattepliktig. Men det er noen viktige og attraktive unntak.
I denne artikkelen fra NARF finner du omtale av forebygging av skader og sykdom,
massasje mv mot muskelspenninger og "musesyke", personlig treningskort. felles
trening som velferdstiltak, eget trimrom på arbeidsplassen og subsidiering av
treningsutstyr
Les mer

Husk markedsrente på aksjonærlån
Dersom man skal unngå beskatning av selskap/aksjonær fra 2015, stilles det
krav om at rentenivået skal være markedstilpasset.
Skattedirektoratet kom med en uttalelse 3. juni 2014 om rentenivå ved lån fra
selskap til aksjonær, såkalt aksjonærlån. Bakgrunnen for uttalelsen skyldes at alle
skattemessige forhold mellom selskap og aksjonær skal være i tråd med
armlengdeprinsippet, og at det har vært utilsiktede tilpasninger. Dersom man skal
unngå beskatning av selskap/aksjonær fra 2015, stilles det krav om at rentenivået
skal være markedstilpasset. Tidligere ble en eventuell rentefordel beregnet med
utgangspunkt i normrenten som benyttes ved rimelige lån i arbeidsforhold.
Les mer
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A-ordningen: Ny og mer avansert veiledning tilgjengelig
Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14
Revidert veiledning levealdersjustering pensjoner
NARF kritisk til sentrale forslag i utkast til skatteforvaltningslov
Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende
Erfaringer knyttet til transaksjoner mellom selskap og eiere
Regelendringer fra 1. januar 2015
Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
Oversikt over endringer i mva-regelverket

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

