Kundebrev
Nr. 3 - Oktober 2012

Statsbudsjettet 2013
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer bl.a. økt
formuesskatt på næringseiendom og sekundærboliger.
Les mer om hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2013, slik dette
fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett.

Faginformasjon
Frivillig retting – populært kalt skatteamnesti
Reglene om frivillig retting har i den senere tid fått mye oppmerksomhet. Hva
skal til for at reglene om skatteamnesti kommer til anvendelse?
Reglene om tilleggskatt gjelder når en skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger, og opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige
fordeler. Det skal i tillegg til unnskyldelig forhold som sykdom, alderdom,
uerfarenhet eller annen årsak, ikke fastsettes tilleggsskatt når skattyter frivillig retter
eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan
beregnes riktig skatt.
Les mer

Skattefri omdanning fra NUF til AS
I Statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å åpne opp for at reglene om
skattefri omdanning også skal omfatte NUF som ønsker å omdanne til AS.
Adgangen til å omdanne foreslås avgrenset til NUF med begrenset ansvar, m. a. o.
til selskaper med ansvar som for et norsk AS. For utenlandsk etablerte selskaper
med fullt ansvar, tilsvarende ANS, DA og EPF, vil reglene om skattefri omdanning
derfor ikke komme til anvendelse. Videre er det et vilkår at NUFet er alminnelig
skattepliktig til Norge. Skattemessig kontinuitet er også et vilkår for at skattefri
omdanning skal kunne gjennomføres.
Les mer

Nyheter i statsbudsjettet om MVA og særavgifter
I denne artikkelen redegjøres nærmere for statsbudsjettets forslag til
endringer på merverdi- og særavgiftsområdet
Endringene omfatter blant annet fjerning av vei- og banefritaket og reinnføring av
MVA-refusjon for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport
Les mer

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut
Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut fra og med inntektsåret 2012.
Skattedirektoratet har laget en orientering om hvordan utfasingen skal
gjennomføres frem mot 2015.
Les mer

Skattepliktig virksomhet eller ikke?
Skattedirektoratet har laget en veileder til hjelp for å avgjøre om en aktivitet
er skattepliktig næringsvirksomhet eller ikke.
Veiledningen er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet. I veilederen er det
innarbeidet tre eksempler. Veilederen setter særlig fokus på hvordan man kan få
fradrag for oppstartskostnader som gjelder år før året skatteetaten mener
aktiviteten har blitt skattepliktig virksomhet. I forbindelse med veilederen er det
også utviklet et skjema for dokumentasjon av inntekter og kostnader
Les mer

Aggressive nettkatalogtilbydere
Når er en avtale bindende og kan avtalen settes til side?
Mange nyetablerte virksomheter opplever å bli kontaktet av nettkatalogtilbydere. I
en hektisk hverdag kan aggressive selgere mislede eller villede næringsdrivende til
å korrigere firmaopplysninger, underskrive på det som den næringsdrivende tror er
en gratis tjeneste, eller betale for en tjeneste som ikke er bestilt. Navneforveksling
eller opplysninger om at det kun er snakk om å videreføre et tidligere abonnement
er ofte årsaken til at næringsdrivende, på feilaktig grunnlag og mot sin vilje, inngår
denne type avtaler.
Les mer

Annen informasjon








Sterk økning i bruken av EHF-faktura
25.421 årsregnskap i manko
Endringer i bokføringslov og -forskrift
Tre bokføringsstandarder er gjort endelige
Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr. 31.08.12
Dom – legitimasjon for fradragsrett for MVA
Alle renholdsvirksomheter må godkjennes

Nyttige lenker
Satser og regulativer
Skattekalender for næringsdrivende
Valutakurser

Norges banks styringsrente
Konsumprisindeks fra SSB
Beregningskalkulatorer

