
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Les mer her  

 

 

Nyhetsbrev september 2013 

Nå blir det lov til å tilbakedatere fakturaer. 

 

Lik oss 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 
 
 
 

  

Ha en fin høst! 

Enhetsregisteret:  

Mindre papir – mer digitalt. 

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 mer her 

De fleste ansatte i en bedrift har dekket utgifter til mobiltelefon og 

abonnement. Inngår ikke spesifikasjoner om bruk i arbeidsavtalen, er 

det ekstra viktig å gjøre en skriftlig avtale med den enkelte ansatte, slik 

at eventuell privat bruk kan trekkes i lønn. Det er nemlig ikke lov å 

trekke den ansatte i lønn uten skriftlig avtale. 

Nå er det ikke lenger bare ringeminutter som kan belastes et 

telefonabonnement. Også innholdstjenester kan belastes: Enkelte 

telefonnumre, kjøp av bussbilletter, deltakelser på avstemminger, 

annonser på finn.no osv.  

Monika Krogh er daglig leder ved Vekstra sitt kontor i Kristiansand og 

synes det er på plass med en påminnelse til arbeidsgivere som slurver 

med avtaler som ikke dekker mobiltelefoni: Har de ansatte i en bedrift 

ingen avtale om på hvilken måte telefonen skal brukes, kan regningen 

bli høy. Så hva bør en slik avtale inneholde?  

Les hele saken og våre tips her 

Kan sjefen trekke deg i lønn for privat bruk 

av din jobbtelefon? 

http://www.vekstraregnskap.no/na-blir-det-lov-a-tilbakedatere-fakturaer/
http://www.vekstraregnskap.no/na-blir-det-lov-a-tilbakedatere-fakturaer/
http://www.facebook.com/Vekstra
http://www.vekstraregnskap.no/enhetsregisteret-mindre-papir-mer-digitalt/
http://www.vekstraregnskap.no/kan-sjefen-trekke-privat-bruk-av-telefon-i-lonn/


 

 

 

Har du sett våre nye 

hjemmesider? Hva synes 

du? Noe du savner? 

 

www.vekstra.no   

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 

 

Regnskapsførerne Vekstra  

Brønnøysundregistrene: Fra 1. juli 2013 er fristen for alle lovbestemte 

kreditorvarsler endret til seks uker, uavhengig av hvor lang fristen har 

vært tidligere. 

Endringen gjelder kreditorvarsel for alle organisasjonsformer. For 

eksempel blir fristen for kreditorvarsel ved oppløsning av ansvarlig 

selskap redusert fra seks måneder til seks uker, mens for aksjeselskap 

blir fristen ved nedsettelse av aksjekapital, fusjon, fisjon osv. redusert 

fra to måneder til seks uker. 

Les mer her 

Fribeløpet i den differensierte 

arbeidsgiveravgiften er redusert  

Fra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013) reduseres fribeløpet fra 530 

000kr til 450 000kr for foretak som omfattes av de ordinære reglene, og 

fra 265 000 kr til 225 000 kr for foretak som driver veitransport. 

Bakgrunnen for endringen er at den norske kronen har styrket seg 

vesentlig mot euro de siste årene. Fribeløpet på 530 000 kroner pr. år 

utgjør nå om lag 205 000 euro i perioden 2011-2013, dvs. 5 000 euro 

over grensen for bagatellmessig støtte. 

Gjeldende fribeløp i avgiftsvedtaket fører dermed til at arbeidsgivere 

kan ta imot et høyere støttebeløp enn det reglene om bagatellmessig 

støtte tillater.  

For at fribeløpet skal komme ned under 200 000 euro for perioden 

2011-2013, reduseres fribeløpet til 450 000 kroner (225 000 kroner for 

veitransport) fra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013). 

Les mer her 

Fristen for alle kreditorvarsler endret til 

seks uker 

Ny skattekortløsning fra 2014 

Flere lønnssystemer lar deg bruke løsningen allerede nå: Ordningen 

med elektronisk skattekort blir obligatorisk fra inntektsåret 2014, men 

alle arbeidsgivere og regnskapsførere som ønsker det kan starte opp 

allerede nå.  

I følge NARF opplever de arbeidsgiverne og regnskapsførerne som har 

tatt i bruk ordningen, at den er både enklere og mer oversiktlig enn den 

tradisjonelle. I en undersøkelse som Opinion Perduco har gjennomført 

for Skattedirektoratet, opplyser 38 % av regnskapsbyråene at de er i 

gang med den nye løsningen. 

Les mer her 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/oppbevaringstiden-for-regnskapsdokumenta.html?id=733932&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_fin
http://www.vekstraregnskap.no/fristen-for-alle-kreditorvarsler-endret-til-seks-uker/
http://www.vekstraregnskap.no/fribelopet-i-den-differensierte-arbeidsgiveravgiften-redusert-fra-1-juli-2013/
http://www.vekstraregnskap.no/ny-skattekortlosning-fra-2014/

