
 
  

  

 
    
 

 

 

Kun efaktura til staten fra 01.07.12     
 
Statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i alle 
avtaler som inngås etter 01.07.12. Dokumentene skal være i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF). 
 
Kravet til efaktura gjelder salg av alle typer varer og tjenester til statlige 
virksomheter, og er derfor svært omfattende. Mange virksomheter har en eller 
annen form for leveranser til statlige virksomheter, for eksempel håndtverks-
tjenester, catering mv. Dersom du fakturerer selv og lurer på hvordan kravet til 
efaktura påvirker din virksomhet, bør du kontakte din leverandør av fakturasystem. 
Dersom du benytter regnskapsfører til faktureringen, kan du ta kontakt med denne. 

 
Les mer på anskaffelser.no 

 

 

 

 
 

 
 

 

NUF eller AS?   

 
Tidligere har mange valgt å etablere et NUF (norskregistrert utenlandsk 
foretak) i stedet for et norsk AS (aksjeselskap). Er det enklere og rimeligere? 
 
Fra og med 2012 har kravet til aksjekapital i AS blitt redusert fra 100.000,- til 
30.000,-. Stiftelsesutgifter kan dekkes av innskutt aksjekapital, og små aksje-
selskaper kan fravelge revisjon. Dette har bidratt til at eventuelle besparelser ved å 
velge NUF i stedet for AS har blitt betydelig redusert. I tillegg til dette krever 
registrering av et NUF at krav i den utenlandske registreringsstaten må etterleves, i 
tillegg til norske krav vedrørende bokføring, regnskap, skatt, avgift mv.  
 
Les mer i Skatteinfo nr. 2 2012.  

 

 
 
 
 
 
 

Tjenestetilbudet i Altinn vokser 

 
Altinn har hittil i 2012 lansert flere nye tjenester, både innenfor registrering av 
endringer og mulighet for uthenting av rapporter. 
 
Brønnøysundregistrene har utvidet sin gratistjeneste "Produkter og tjenester fra 
Brønnøysundregistrene" i Altinn. Utvidelsen gir både privatpersoner og foretak 
mulighet til å se, laste ned og videresende rapporter, attester mv. Les mer 
 
Videre kan aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper nå melde flere endringer 
elektronisk til Brønnøysundregistrene gjennom Altinn. Dette gjelder nedsettelse av 
overkursfond, utdeling av utbytte og utdeling av konsernbidrag. Les mer 
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http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Skatteinfo-2-2012.pdf
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http://www.narf.no/Fagstoff/Altinn/Altinn/Flere-endringer-i-AS-kan-meldes-gjennom-Altinn/


 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hva kontrollerer Skatteetaten i selvangivelsen? 

 
Skatteetaten vil i 2012 ha særlig fokus på kontroll av de postene i den 
personlige selvangivelsen hvor Skatteetaten selv ikke har grunnlagsdata. 
 
Eksempler på poster som ikke er med i forhåndsutfylt selvangivelse kan være 

 Reisefradrag til og fra jobb og pendlerutgifter 

 Fradrag for store sykdomsutgifter 

 Eiendom i utlandet og boliger som er kjøpt og solgt 

 Biler 

 Aksje- og fondsopplysninger som ikke har kommet med 
 
Les mer i intervju med skattedirektør Svein Kristensen i Dine Penger. 

 

 

Gjeldende satser og regulativer i 2012 
 
Med NARF SATS Guide får du full oversikt over gjeldende satser og 
regulativer for 2012. 
 
SATS Guide inneholder blant annet satser for 

 Reise- og kostgodgjørelse 

 Trekkpliktige naturalytelser 

 Skatter og avgifter 

 Avskrivninger 

 Gaver 
 
For mer informasjon, bestill NARF SATS Guide 2012 
 
 

 
Utsatt rentebelastning for MVA-oppgaver 

 
Ordinær frist for levering av MVA-oppgavene for første termin 2012 var 
10.04.12. På grunn av problemene med Altinn i mars, er det besluttet at MVA-
oppgaver som leveres med tilhørende betaling senest 16.04.12 ikke vil bli 
belastet med forsinkelsesrenter. 
 
Løsningen fremkom i et møte mellom Skattedirektoratet, Revisorforeningen, 
Økonomiforbundet og NARF. Den samme løsningen vil gjelde for 
årsterminoppgaver i primærnæringen for 2011. Les mer 
 
 
 

 

Annen informasjon 

 Fordeling i selvangivelsen mellom ektefeller og meldepliktige samboere  

 Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer er forhåndsutfylt i selvangivelsen  

 Viktige regelendringer fra 01.01.12 på Finansdepartementets ansvarsområde 
 

 

 

 
                   Satser og regulativer Norges banks styringsrente 

          Skattekalender for næringsdrivende Konsumprisindeks fra SSB 

                        Valutakurser Beregningskalkulatorer 

 

 

 

Nyttige lenker 

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10079846
http://www.narf.no/Produkter/Oppslagsverk/SATS-Guiden-2010/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Mva-fristen-11-april-Utsatt-rentebelastning-mva-oppgaver/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Fordeling-i-selvangivelsen-mellom-ektefeller-og-meldepliktige-samboere/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Gevinst-og-tap-ved-realisasjon-av-aksjer-er-forhandsutfylt-i-selvangivelsen/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/regelendringer-fra-1-januar-2012.html?id=667800
http://www.narf.no/satser
http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/rentemoter/styringsrenten/styringsrenten-oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/
https://www.narf.no/Kalender/kalender/
http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/
http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/valutakurser/
http://www.narf.no/Skjulte-sider/Samlemappe-lose-artikler/Beregningskalkulator/

