
Nå blir det lov til å tilbakedatere fakturaer 

 

Enhetsregisteret: Mindre papir – mer digitalt 

 

Finansdepartementet har kommet med en ny forskrift som inneholder 

omfattende endringer i bokføringsreglene. Endringene vil gjelde fra 1. 

januar 2014. Blant endringene er muligheten til å tilbakedatere 

fakturaer. En av de viktigste endringene i bokføringsreglene er at 

antallet bilag som anses som bokføringspliktige med små transaksjoner 

økes fra 300 til 600 bilag årlig. 

Det blir også mulighet til å tilbakedatere salgsdokumenter som utstedes 

innen de femten første virkedagene i måneden - til siste dato i 

foregående måned, forutsatt at varen eller tjenesten var levert på dette 

tidspunktet. 

 

Les mer her 

 

Ønsker du bistand  

med å få registrert et  

AS ved siden av din 

gårdsdrift? 

Vi hjelper deg!   

Nyhetsbrev september 2013 

 

Vekstra på facebook 

Nå kan du følge oss på 
facebook. Dette er et ledd i 
en strategi for å bli bedre 
på kommunikasjon og 
informasjon i forskjellige 
kanaler. På vår face-
bookside vil vi dele 
informasjon som kan være 
nyttig og lærerik. 
Innholdsmessig vil vi by 
på en lett blanding: 
 

 Informasjon 

 Skattenyheter 

 Tidsfrister 

 Næringslivsnytt 

 Lover og regler 

 Økonomitips 

 Aktuelt fra web 

 
Lik oss på facebook! 
 
 

  

Norges Bondelag krever i et brev til Landbruks- og matdepartementet 

at det straks bør gjøres noe med behandlingen av naturskadesaker. 

Bondelaget skriver i brevet at behandlingen tar for lang tid, noe som 

går ut over både de som er rammet av naturskaden og 

samfunnsøkonomien generelt. Tidligere har Bondelaget foreslått et 

system der naturskader, i alle fall klagene, skal behandles i 

jordskifteretten. 

Les mer her 

 

 

Haster med nytt og bedre system 

 

Som et ledd i den pågående digitaliseringsprosessen har 

Enhetsregisteret bestemt seg for å droppe utsendingen av brev 

nummer to ved nyregistrering.  

De sier: "Enhetsregisteret sender ut brev med registerutskrift til 

innsender som viser at enheten er registrert. Noen dager senere får 

innsender et nytt brev med opplysninger om at vi bl.a. har registrert 

opplysninger om næringskode ut fra den aktiviteten enheten utøver. 

Les hele saken her 
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Etter at rabattavtalen med Shell gikk ut, har AgriKjøp dratt i land nye 

rabattavtaler med Statoil og Esso, noe som resulterer i enda bedre 

drivstoffrabatter enn tidligere.  

For å få AgriCard må man ha et organisasjonsnummer og være 

medlem i Norges Bondelag, Felleskjøpet, Norges Bygdeungdomslag, 

Norges Bygdekvinnelag, andelseier i Norges Skogeierforbund eller 

ansatt i en bedrift tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke. 

(Kilde: www.agrol.no) 

Les mer om rabattene http://www.agricard.no 

Billigere drivstoff! 

Nytt Storting – ny regjering: Hvordan styrke 

norsk matproduksjon? 

Stortinget har ferdigbehandlet to lovforslag fra Landbruks- og 

matdepartementet (LMD). Det ene gjelder endringer i 

delingsbestemmelsen i jordloven § 12. Det andre gjelder endringer i 

odelsloven, nærmere bestemt innskrenkinger i odelskretsen og 

opphevelse av bestemmelsen om odelsfrigjøring av tilleggsjord. 

Endringer i jordloven legger opp til en helhetlig vurdering med 

utgangspunkt i målet om å ha en tjenlig, variert bruksstruktur. 

Endringer i odelskretsen og reglene om odelsfrigjøring skal bidra til 

stabilitet i landbruket, og åpne for økt omsetning både av hele 

gårdsbruk og tilleggsjord. 

Les mer her 

Nye regler i odelsloven og jordloven 

Regnskapsførerne Vekstra  

Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør et nytt flertall på stortinget. 

Norges Bondelag har forventninger til at kommende regjering er 

opptatt av å sikre et fortsatt lønnsomt landbruk over hele landet, 

og en sterk norsk næringsmiddelindustri.  

Les mer her 

 

Visste du at…. 

 

..det i løpet av høsten vil 

bli fremmet lovforslag om 

å redusere 

oppbevaringstiden for 

regnskapsmateriale fra 10 

til 5 år? 

 

Les pressemelding 
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