
 

  

  

 
    
 

 

 

 
 
 
God påske til deg og dine!     

 

 

 

 

 

 
 

 

Unntak fra revisjonsplikt er vedtatt i Stortinget   

 
Nå gjenstår bare sanksjonering av Kongen i statsråd for at lovvedtaket skal 
settes i kraft. Finansministeren har varslet at dette kan skje fredag 15. april.    
 
For aksjeselskap som nå får mulighet til å fravelge revisjon er det viktig å foreta en 
vurdering om det er riktig for selskapet å gjøre det. Som din regnskapsfører kan vi 
bistå med råd og foreta en gjennomgang av viktige vurderingsmomenter som er 
aktuelle å legge til grunn for valget. Dersom fravalg blir aktuelt kan regnskapsfører 
bistå med gjennomføringen. Gjennomføring krever blant annet fullmakt fra 
generalforsamlingen, beslutning i styret og melding til Foretaksregisteret. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvem kan fravelge revisjon? 

Lempningen i revisjonsplikten er en forenkling og reduksjon i administrative 
byrder for de minste aksjeselskapene.  

Det nye fritaket fra revisjonsplikt forutsetter at aksjeselskapet oppfyller følgende tre 
vilkår: 

 samlede driftsinntekter er under 5 millioner 

 balansesum er på mindre enn 20 millioner 

 selskapet har færre enn 10 årsverk 

Fritaket gjelder ikke for aksjeselskaper som er morselskaper i konsern eller under 
tilsyn av Finanstilsynet.  

For mer informasjon ta kontakt med oss!   

 

Selvangivelsen 2010 – regnskapsfører kan yte mer enn 
starthjelp… 

Hvis vi skal hjelpe deg med utfylling av selvangivelse er det viktig at all 
relevant dokumentasjon er levert til oss i tide.    

Kundebrev  
              Nr. 1, april - 2011 
   

Faginformasjon 

http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Rettledninger/Rettledninger-2011/Starthjelp-for-naringsdrivende-2010/
http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Rettledninger/Rettledninger-2011/Starthjelp-for-naringsdrivende-2010/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Dersom du fyller ut selvangivelsen selv er det viktig at du husker alle fradrag og at 
ingen inntekter er uteglemt? Næringsdrivende vil som oftest ha god nytte av 
bistand fra oss ved utfylling av selvangivelse. For lønnsmottakere er det enklere å 
gjøre jobben selv da lønnen oftest er forhåndsutfylt og de vanligste fradragene er 
lettere å få oversikt over. Dersom du er lønnstaker, men ønsker å slippe denne 
jobben kan vi bistå.  
 
For næringsdrivende er selvangivelsesfirsten 31. mai ved elektronisk levering. Frist 
for å levere på papir er 31. mars for selskaper og 30. april for næringsdrivende. 
Lønnstakere og pensjonister må levere senest 30. april.  
 
Fra og med skatteoppgjørene i 2011(for inntektsåret 2010) øker antall 
skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister fra to til fire. I denne forbindelse 
innføres en ny måte å beregne rentene på tilgodebeløp og restskatt. 

 

 

 

Endrede regler for fastsettelse av satser for 
tjenestereise i inn- og utland 
 
I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2011 ble det bestemt 
at skattereglene for reisegodtgjørelse mv. frikobles fra ”statens satser”. 

Ovennevnte gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelse på tjenestereiser i inn- og 
utland, herunder kost, losji og bruk av egen bil. 
 
 
 
 

 
Hvordan fastsettes sommerferien? 

 
Sommerferien nærmere seg og det kan være hensiktsmessig å starte 
planlegging av ferieavviklingen. 

Vi har laget en sjekkliste for fastsettelse av sommerferie som kan være greit å 
kjenne til når du starter ferieplanlegging i din bedrift. 
 

 
 
 
 

 

 
Annen informasjon: 
 

 Hvordan får du tilgang til å signere selvangivelsen i ALTINN? 

 Evaluering av skattereformen 

 Evaluering av skattereformen – vurdering av enkelte forslag 

 Ikke adgang til å betrakte samme disposisjon som både konsernbidrag og 
konsernintern overføring 

 Husk grensen på kr 50 000 – fritak fra å levere næringsoppgave 
 
 

 

 

 
                   Satser og regulativer Norges banks styringsrente 

          Skattekalender for næringsdrivende Konsumprisindeks fra SSB 

                        Valutakurser Beregningskalkulatorer 

 

 

 

Nyttige lenker 

>> Les mer  

>> Les mer om skatteoppgjør og klagefrister i 2011 

>> Les mer  

http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Brosjyre%20og%20bok/Brosjyre_liten_skattyter_%20bokm%c3%a5l.pdf
https://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Fra-fastrenter-til-lopende-renter-pa-restskatt-og-tilgodebelop/
http://www.narf.no/Fagstoff/Annet/Annet-fag/Har-du-sjekket-om-dine-klienter-er-pa-nett-slik-at-de-kan-signere-selvangivelsen-i-Altinnno/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Evaluering-av-skattereformen/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Evaluering-av-skattereformen-2006---vurdering-av-enkelte-forslag/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Ikke-adgang-til-a-betrakte-samme-disposisjon-som-bade-konsernbidrag-og-konsernintern-overforing/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Ikke-adgang-til-a-betrakte-samme-disposisjon-som-bade-konsernbidrag-og-konsernintern-overforing/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Fritak-fra-a-levere-naringsoppgave---forholdet-til-bokforingsplikt/
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/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Endrede-regler-for-fastsettelse-av-satser-for-tjenestereiser-i-inn--og-utland/
http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2011/Flere-skatteoppgjor-i-2011/
https://www.narf.no/Fagstoff/Arbeidsjus/Hvordan-fastsettes-sommerferien/

