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Vi ønsker alle våre
kunder en god jul
og et godt nytt år
Faginformasjon
Kraftige skatteøkninger ved arv etter 2013
Arveavgiften fjernes, men erstattes av et skattemessig kontinuitetsprinsipp.
Dette vil kunne lede til kraftige skatteøkninger for arvingen, som blir tvunget
til å videreføre arvelaters skattemessige inngangsverdier.
Den som arver en bedrift, vil med dagens regelverk kunne oppføre driftsmidler,
varebeholdning mv. til markedsverdi, men ikke høyere enn det beløpet som er lagt
til grunn ved fastsettelsen av arveavgiften. Når Regjeringen nå går inn for å bytte ut
gjeldende prinsipp om diskontinuitet med kontinuitetsprinsippet, vil arvingen i stedet
måtte forholde seg til arvelaters skattemessige inngangsverdi.
Les mer

Når inntrer rådigheten for arv og gaver?
Fjerning av arveavgiften med virkning fra og med 1. januar 2014 medfører at
det har avgjørende betydning på hvilket tidspunkt du etter arveavgiftsloven
får rådighet over arven eller gaven.
Det er først på rådighetstidspunktet at avgiftsplikten inntrer. Dersom du får
rådigheten fra og med 1.januar 2014 trenger du som hovedregel ikke betale
arveavgift, men det finnes unntak.
Les mer

Bruk av bitcoins
Skatteetaten ga 11. november 2013 en prinsipputtalelse om skatte- og
avgiftsmessige konsekvenser ved bruk av bitcoins.
Bitcoins er betegnet som "virtuell valuta" og har mange likhetstrekk med vanlige
valutaer, selv om den ikke faller inn under definisjonen i valutaloven. Gevinst ved
omsetning av bitcoins beskattes med 28 %. Gevinsten blir vurdert ut fra verdien av
bitcoins ved kjøps- og salgstidspunktene. Bitcoins som eies ved årsskiftet er
formuesskattepliktig. Omsetning av bitcoins er ordinær avgiftspliktig omsetning av
elektroniske tjenester; unntaket for betalingsmidler kommer ikke til anvendelse.
Les mer

Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd
med andre eiendeler enn penger
Fra 15. november 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide
redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger.
Unntakene gjelder ved stiftelse og kapitalforhøyelse i AS og ASA. Videre gjelder
unntakene kun for omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, og
eiendeler der verdien fremgår av et revidert årsregnskap. Samtidig som kravet til
redegjørelse reduseres, innføres det i stedet en plikt til at styret må utarbeide en
erklæring om innskuddet, som inneholder mye av det samme som kravene til
redegjørelse. Forskjellen består i at erklæringen ikke behøver å bekreftes av
revisor, samtidig som kravene til innhold/begrunnelse er noe enklere.
Les mer

Tiltak iverksettes for å øke andelen rettidige
oppgaveinnleveringer
Skatt Øst har foretatt nærmere kartlegginger av hvem som leverer
selvangivelser og merverdiavgiftsoppgaver etter oppgavefristene. Nå
igangsetter skatteetaten oppfølgingstiltak, og ønsker å finne både
forklaringer og tiltak som kan forbedre situasjonen
Næringsdrivende uten regnskapsfører har større andel forsinkelser. Likevel viser
det seg i følge Skatt Øst at også mange av de næringsdrivende som har
regnskapsfører ikke leverer innen fristene. Disse forsinkelsene gjør at både de
næringsdrivende, regnskapsførere og skatteetaten bruker mye tid på purringer,
besvare purringer, fastsette skjønn, sende inn klage på skjønnsvedtaket mv.
Les mer

Nye takseringsregler for 2013
Skattedirektoratet fastsatte 14. november 2013 i forskrift nye takseringsregler
av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret
2013 (takseringsreglene).
Takseringsreglene inneholder en generell del (fast eiendom, lønnstakere, private
forhold mv.), en del om forhold innenfor virksomhet, samt spesielle
verdsettingsregler og satser for primærnæringene.
Les mer
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Forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Endringer i NRS 16 Årsberetning
Tap på krav ved bruk av kredittforsikring
Omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger
Importerte råvarer

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

