
 

  

  

 

 
 

 

 

Statsbudsjettet 2014 
 
Avtroppende regjering har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. På skatte- og 
avgiftsområdet er forslagene flere enn på lenge, og noen nevnes her. 
 
Bunnfradraget i formuesskatten og fribeløpet i arveavgiften økes. Ligningsverdiene 
på eiendom økes. Reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig endres. 
Personfradraget, øvre grense og satsen i minstefradrag samt innslagspunktene i 
toppskatten økes. Skatteklasse 2 for ektepar fjernes, mens den særskilte satsen i 
minste pensjonsnivå økes. Selskapsskattesatsen reduseres til 27 %, og trygde-
avgiften på næringsinntekt reduseres til 10,28 %. 
 
Les mer om disse og andre forslag i statsbudsjettet for 2014 

 

 

 

 

 
 

 
Regjeringsplattform-dokumentet 
 
Forventningen om gode rammebetingelser for næringslivet er store, og de er 
skapt av de borgerlige partiene under valgkampen, sier administrerende 
direktør Sandra Riise i NARF.  
 
Riise mener norsk næringsliv går spennende tider i møte, og at det er både positive 
og mindre positive satsingsområder som signaliseres i Regjeringsplattform- 
dokumentet. 
 
Les mer 
 
 

 

 

Oppbevaringstiden reduseres til fem år 
 
Regjeringen foreslår å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale 
fra ti til fem år.  
 
NARF har tidligere beregnet seg frem til at forenklingen vil gi en besparelse på 
rundt 260 millioner kroner i året fordelt på minst 350 000 bokføringspliktige. Det vil 
være nødvendig med justeringer i en del tilstøtende regelverk som bygger på at 
minstekravet til oppbevaringstid er 10 år, og områdene der det erfaringsmessig er 
størst behov for eldre dokumentasjon vil bli gjennomgått for å vurdere om det er 
behov for avbøtende tiltak. 
 
Les mer 

 
 

 

 
 

Endringer i aksjeloven 
 
Med virkning fra 1. juli 2013 er det gjennomført endringer i aksjeloven. 
 
Endringene omfatter blant annet reduserte krav ved stiftelse av selskap, krav om 
forsvarlig likviditet i tillegg til forsvarlig egenkapital, forenklinger i reglene om styre 
og generalforsamling, økning i utbytterammene og økt adgang til å yte kreditt og 
stille sikkerhet, også der morselskapet er utenlandsk. 
 
Les mer 
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Faginformasjon 

http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Statsbudsjettet-2014-Skatte--og-avgiftsforslag---en-oppsummering/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/NARFs-kommentarer-til-Regjeringsplattform-dokumentet/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Oppbevaringstiden-for-regnskapsmateriale-reduseres-til-fem-ar/
http://www.narf.no/Fagstoff/Selskapsrett/Selskapsrett/Endringene-i-aksjeloven-gjennomfores-med-virkning-fra-1-juli-2013/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer 
 
Med virkning fra 1. januar 2014 kreves det at arbeidsgivere i enkelte bransjer 
skal føre personalliste.  
 
Kravene gjelder for frisørvirksomhet og skjønnhetspleie, serveringssteder, og 
bilverksteder og bilpleie. Personallistene skal oppbevares i 3,5 år etter 
regnskapsårets slutt. Den som ikke oppfyller plikten til å føre og oppbevare 
personalliste, kan ilegges et overtredelsesgebyr på kr. 8 600. Ved gjentatt 
overtredelse innen 12 måneder utgjør overtredelsesgebyret kr. 17 200. I tillegg 
kommer et gebyr på kr. 1 720 for hver person som ikke er registrert. 
 
Les mer 
 
 

Endring i reglene om forsinkelsesrente og purregebyr 
 
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,5 % for annet halvår 
2013. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for 
inndrivelseskostnader til kr. 300. 
 
Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med utgangspunkt i den gjeldende 
pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank. Forsinkelsesrentesatsen 
skal være styringsrenten med tillegg av minst 8 prosentpoeng. Reglene om 
standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er nye. 
 
Les mer 
 
 

Nedlasting av elektroniske skattekort for 2014 
  
Hvis du ikke vil eller kan laste ned skattekort i lønnssystem, kan elektronisk 
skattekort hentes via Altinn eller skatteetaten.no/ekort.  
 
I Altinn heter tjenesten RF-1307 Bestill elektronisk skattekort. Når du bestiller 
skattekort med denne tjenesten får du skattekortene tilbake med en gang i et 
lesbart tabellformat. Tjenesten kan benyttes av både selskaper, organisasjoner og 
personlige arbeidsgivere 
 
Les mer 

 
 
 
 

 

 
 

Annen informasjon 
 Endringer i bokføringsforskriften fra 1. januar 2014 

 Endringer i god regnskapsskikk for små foretak 

 Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31. august 2013 

 Bestilling av blanketter på lønnsområdet 

 Lempeligere praksis ved innvilgelse av tollkreditt 

 Fristen for alle kreditorvarsler er endret til seks uker 

 Kreditorvarsler i papiraviser avvikles 

 Fravalg av revisjon for 2013 

 Enhetsregisteret begrenser utsendingen av papir ved nyregistrering 

 "Foretaksregisteret" i salgsdokument - mindre formalfeil 

 Nesten 20 % økning i konkurser første halvår 

 Norsk RegnskapsStiftelse ønsker forenklinger i bokføringsreglene 
 

 

 

 
                   Satser og regulativer Norges banks styringsrente 

          Skattekalender for næringsdrivende Konsumprisindeks fra SSB 

                        Valutakurser Beregningskalkulatorer 

 

 

 

Nyttige lenker 

http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Krav-til-foring-av-personalliste-i-enkelte-bransjer/
http://www.narf.no/Fagstoff/Annet/Annet-fag/Ny-forsinkelsesrente/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Ny-skattekortlosning-fra-2014-Nedlasting-av-skattekort-kan-utfores-i-Altinn/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Endringer-i-bokforingsforskriften/
http://www.narf.no/Fagstoff/Regnskap/Regnskap/Endring-i-god-regnskapsskikk-for-sma-foretak/
http://www.narf.no/Fagstoff/Regnskap/Regnskap/Oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-pr-31082013-/
http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Bestilling-av-blanketter-pa-lonnsomradet/
http://www.narf.no/Fagstoff/MVA/MVA/Lempeligere-praksis-ved-innvilgelse-av-tollkreditt/
http://www.narf.no/Fagstoff/Selskapsrett/Selskapsrett/Fristen-for-alle-kreditorvarsler-endret-til-seks-uker/
http://www.narf.no/Fagstoff/Selskapsrett/Selskapsrett/Ikke-lenger-kreditorvarsler-i-avis/
http://www.narf.no/Fagstoff/Altinn/Altinn/Fravalg-av-revisjon-for-2013/
http://www.narf.no/Fagstoff/Altinn/Altinn/Enhetsregisteret-begrenser-utsendingen-av-papir-ved-nyregistrering/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Foretaksregisteret-i-salgsdokument---mindre-formalfeil/
http://www.narf.no/Fagstoff/Annet/Annet-fag/Nesten-20--okning-i-konkurser-forste-halvar/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Forenkling-av-bokforingsreglene/
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.varslingslisten.no/varslingslisten.htm

