Nyhetsbrev, desember 2017

Ingen bilder? Les på nett

God jul og godt nytt år
Vi takker for et hyggelig samarbeid i året
som har gått, og ønsker alle en riktig god
jul og et godt nytt år

Nytt årsoppgjør – er du klar?
Det nærmer seg årsoppgjør og et nytt år. Her er noen tips
om hva du må huske på:
Husk varetelling pr 31.12 med signerte og daterte
tellelister
Dokumenter telling av kontanter i kassebeholdning pr
31.12
Påse tilstrekkelig innestående på skattetrekkskonto
Innberetning av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser –
Frist for a-melding 5. januar
Frist for innsendelse av
aksjonærregisteroppgave 31.januar
Avlesing kilometerstand bil til bilskjemaet
Er forholdsmessig fradrag merverdiavgift korrekt
rapportert gjennom året, basert på skjønnsmessig
fordeling mellom bruk i næring og privat, når det
gjelder yrkesbil og telefon/mobil?

Kan du kaste bilag og annen
dokumentasjon som er 5 år eller
eldre?
Minstekravet til oppbevaringstid for de ﬂeste former for
regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) er fem år.
Men før man starter makuleringen, er det viktig å være
klar over de unntakene som gjelder.
Bygge- og anleggsbransjen skal fortsatt oppbevare
projektregnskap i ti år etter regnskapsårets slutt. Det
samme gjelder bokførte opplysninger som er
nødvendige for å kunne utarbeide slike

prosjektregnskap, samt tilhørende dokumentasjon.
Tolldeklarasjoner og alle relevante dokumenter knyttet
til kjøp av varer skal oppbevares i 10 år.
Kjøpsdokumentasjon ved nybygging, påbygging eller
ombygging av fast eiendom som er underlagt
justeringsreglene i mva-loven, må oppbevares i 10 år
etter regnskapsårets slutt.
I tillegg ﬁnner vi krav om oppbevaring i aksjeloven:
Stiftelsesdokument, generalforsamlingsprotokoller og
styreprotokoller: Ingen begrensning i
oppbevaringsplikten («evig tid»).
Aksjeeierbok: 10 år
Generalforsamlings- og styreprotokoller i forbindelse
med fusjon, ﬁsjon og oppløsing: 10 år
Krav til dokumentasjon av balanseposter i
bokføringsloven kan også medføre at fakturaer, kontrakter
e.l. må oppbevares som dokumentasjon av fortsatt
eksisterende balanseposter.

Endringer i aksjelov og
regnskapslov
Stortinget hadde første behandling av Finanskomiteens
innstilling 5. desember 2017. De viktigste endringene er:
Bortfall av årsberetningen for små foretak
Åpnings- og mellombalanse etter asl/asal § 2-8
oppheves (Bestemmelsen i asl § 8-2a om
utbytteutdeling på grunnlag av en mellombalanse er
ikke endret)
Lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2018. Vi antar
derfor at små foretak ikke plikter å utarbeide årsberetning
for regnskapsåret 2017.

Statsbudsjettet 2018 budsjettforlik
Det er inngått budsjettforlik om statsbudsjettet for 2018,
og de viktigste endringene i skatteopplegget er:
Rabatten i listeprisen for innberetning av el-biler som
brukes som ﬁrmabil, reduseres fra 50 % til 40 %. Det
blir ingen engangsavgift for el-biler.
Maksimalfradraget for gaver til frivillige organisasjoner
øker fra kr 30 000 til kr 40 000.
Grensen for når frivillige organisasjoner må betale
arbeidsgiveravgift økes til kr 70 000 per ansatt og kr
700 000 per organisasjon (fra kr 60 000/kr 600 000)
Skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert til 23 %.
Oppjusteringsfaktoren for utbytte er på 1,33 slik at den

totale skatten på utbytte blir 30,59 %.
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