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KUNDEINFORMASJON DESEMBER 2016 

 

Mye er på gang, herunder statsbudsjettet.  Kampen synes å stå om miljøavgifter.  Om det 

skulle dukke opp noe på tampen som vedrører regnskap, skatter og avgifter, får vi 

kommunisere det i ettertid. 

 

Statsbudsjettet synes å videreføre mye av det som ble signalisert i fjor og behandlet i vår 

kundeinformasjon da.  Vi presiserer litt omkring utbytte og har i tillegg notert punkter som er 

relevante for mange kunder uten å være budsjettsaker. 

 

I tillegg viser vi til vår hjemmeside som oppdateres løpende med fagstoff. 

 

Skattereform og utbytte 

Det legges opp til økt skatt på inntekter omfattet skjermingsmodellen, det vil si utbytte og 

aksjesalgsgevinster innvunnet av personlige aksjonærer.  Økingen avpasses reduksjonen i 

selskapsskatt slik at samlet skattetrykk på selskap og aksjonær under ett blir om lag 46,6 %. 

 

Det betyr at en krone tjent av et aksjeselskap i fremtiden samlet for selskap og aksjonær blir å 

beskatte med om lag 46,6 % dersom beløpet tas ut i utbytte.  Full symmetri inntrer først i 

2019 med et nivå som i dag. 

 

For den kronen som er tjent i aksjeselskapet allerede, innebærer endringen ensidig 

skatteskjerpelse på utbytte.  Skatten øker med om lag 1 % i 2017 til 29,76 % og ytterligere 

0,83 % i 2018 til 30,59 %.  Selskapsskatten faller i samme periode til 23 %.  Alt i henhold til 

forslagene. 

 

Den som planlegger å ta utbytte i 2017 vil spare 1 % skatt ved å gjennomføre transaksjonen 

før kommende årsskifte.  Forutsetningen er at selskapet har fri egenkapital og utbyttekapasitet 

inneværende år.  Ulempen er at skatten forfaller til betaling ett år tidligere. 

 

Det presiseres at endringene kun gjelder inntekter omfattet av skjermingsmodellen, og at 

reglene om tilbakebetaling av innbetalt kapital uten skatt, og med reduksjon av 

inngangsverdien, videreføres. 

 



 

 

 

 

 

 

Ny skatteforvaltningslov med skjerpede økonomiske reaksjoner 
Den nye skatteforvaltningsloven gir skattemyndighetene adgang til å ilegge tre administrative 

reaksjoner: tvangsmulkt, tilleggs-skatt og overtredelsesgebyr. 

 

Tvangsmulkt i denne sammenheng er nytt.  Det er et strengt regime med løpende daglig mulkt 

for den som ikke leverer pliktige opplysninger til skatteetaten innen fristen, eventuelt leverer 

opplysninger med åpenbare feil.  Reglene om tvangsmulkt for bokføringspålegg videreføres.  

Det nye regimet innføres 1. januar 2017, og mulkt kan ilegges den som ikke innen fristen: 

 

• Leverer tredjepartsopplysninger 

• Leverer opplysninger om egne forhold  

• Gir kontrollopplysninger 

• Retter seg etter bokføringspålegg 

 

Normalsatsene er to rettsgebyr pr. dag ved tredjepartsopplysninger, halvt rettsgebyr pr. dag 

ved egne opplysninger og ett rettsgebyr pr. dag ved bokføringspålegg.  Ett rettsgebyr er 1 049. 

Maks tvangsmulkt er en million ved bokføringspålegg og femti rettsgebyr i andre tilfeller. 

 

Tredjepartsopplysninger er for eksempel plikten aksjeselskaper har til å sende inn 

aksjonærregisteroppgave i januar hvert år.  Manglende innsendelse vil koste 2 098 per dag, 

maks beløp 52 450 er påløpt etter 25 dager.  Hensikten fra myndighetenes side er å skape et 

oppfyllelsespress.  Med slike satser er det grunn til å anta at man langt på vei vil lykkes.  Vi 

oppfordrer vårer kunder til å avstå fra nærmere utprøving av systemet.   

 

Omsetningsoppgaven forsvinner – ny ordning fra 2017 - importmoms 
Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes med skattemelding merverdiavgift fra og 

med 1. januar 2017.  Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave.  

Meldingen gjelder transaksjoner fra og med 1. januar 2017.  Frister for innlevering og 

betaling blir de samme som før. 

 

Meldingen er vesentlig forskjellig fra den kjente oppgaven.  Antall poster er øket fra 9 til 13.  

Det innebærer at alle som er registrerte for merverdiavgift må ha en oppdatert versjon av 

regnskapssystemet som takler informasjonsplikten i meldingen.  Herunder må man håndtere 

nye regler om merverdiavgift på innførsel av varer (importmoms).  Den som kjøper varer fra 

utlandet, også enkeltinnkjøp, må selv beregne, bokføre og rapportere merverdiavgift for 

import. 

 

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgifter blir å betale ved 

deklarering som i dag.  Merverdiavgift holdes utenfor.  For virksomheter som ikke er 

registrerte for merverdiavgift, og privatpersoner, blir dagens regime videreført med betaling 

av merverdiavgift ved fortolling. 

 

Virksomheter som har fradrag for importmoms, hvilket gjelder svært mange, vil etter det nye 

regime fradragsføre inngående merverdiavgift ved import på samme melding som 

importmoms beregnes.  Slike virksomheter vil heretter ikke ha likviditetsutlegg for 

merverdiavgift ved import. 



 

 

 

 

 

 

 

Endringer i aksjeloven 

Det er på gang omfattende endringer i aksjeloven.  Hensikten er forenkling.  Innstilling ble 

levert i oktober 2016 med kort høringsfrist.  Regjeringen synes å legge opp til vedtak i 

vårsesjonen, slik at nye regler kan virke fra sommeren 2017 en gang. 

 

Forslagene omfatter stiftelse, bekreftelser, størrelse på aksjekapital, behandlingsregler i 

aksjeselskaper, kapitalendringer, fusjon og fisjon og revisjonsplikt.  Hvilken skjebne dette får 

er vanskelig å si før høringen og behandling er avsluttet.  Forslagene er av en slik karakter at 

vi ikke ser spesielt behov for å tenke tilpassinger i forkant, kanskje med unntak av ett forhold. 

 

Ved mor-datter fusjon er det lagt opp til at de fusjonerende selskap kan velge hvilket 

organisasjonsnummer som skal videreføres.  Dersom noen planlegger mor-datter fusjon, og 

vurderer omvendt mor-datter fusjon med motiv å beholde datterens organisasjonsnummer, 

kan det være hensiktsmessig å avvente dersom man har anledning til det.  Ordinær mor-datter 

fusjon vil i mange tilfeller være mer hensiktsmessig og mindre kostnadskrevende. 

 

Skattedirektoratet har fastsatt en ny forskrift om krav til kassasystem 

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017.  Formålet med det nye regelverket er å redusere 

svart økonomi i bransjer med kontantsalg. 

 

Etter 1. januar 2017 skal leverandører av kassasystemer bare tilby systemer som tilfredsstiller 

kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften.  Fra 1. januar 2019 må de bokførings-

pliktige med kontantsalg ha det nye kassasystemet på plass.  

 

Den nye forskriften angir at det skal foreligge en beskrivelse av kassasystemets funksjoner. 

Det vil si hvilke funksjoner som er pålagt, og hvilke funksjoner det er forbud mot.  Det skal 

fremgå av systembeskrivelsen hvordan kassasystemet kan kontrolleres. I det nye 

kassasystemet skal all bruk lagres fortløpende i en elektronisk journal.  Forskriften inneholder 

også en beskrivelse av hva x- og z-rapporter skal inneholde.  

 

Det er ikke gjort endringer i bokføringsregelverket med tanke på i hvilke tilfeller 

virksomheten plikter å dokumentere kontantomsetningen ved bruk av kassasystem. De nye 

reglene gjelder kun selve kassasystemet. 

 

Nordnorsk Revisjon AS 

Aktiviteten i 2016 har vært høy.  Internt er vi i ferd med å legge om til elektronisk arkivering 

av dokumentasjon og arbeidspapirer knyttet til kunder og oppdrag.  Videre har vi hatt syklisk 

kvalitetskontroll fra Den norske Revisorforening.  Revisjonen for 2016 er godt i gang med 

planlegging og gjennomgang, og vi er klare for ny sesong. 

 

Vi har styrket bemanningen og gjort en intern endring.  Nyutdannet siviløkonom Andreas 

Ørnes er ansatt som revisormedarbeider.  Han er fra Svolvær, og ønsket seg tilbake hit etter 

avsluttet eksamen.  Det er hyggelig at ungdom tar utdannelse og søker utfordringer her.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Registrert revisor Remi Bolsøy Lyngmo er tilsatt som ansvarlig revisor.  Remi Bolsøy 

Lyngmo har vært ansatt siden 1997.  Fra og med september 2016 ble han ansvarlig for 

fullstendig gjennomføring av revisjon og andre attestasjonsoppdrag, herunder å administrere 

medarbeidere og signere attestasjoner og revisjonsberetninger.   

 

Remi Bolsøy Lyngmo tilordnes oppdrag han har arbeidet tett på.  Det innebærer skifte av 

ansvarlig revisor på oppdrag, og den enkelte som berøres vil motta nytt engasjementsbrev fra 

oss der dette går frem.  Tilordningen er en administrasjonssak som håndteres mellom oss og 

oppdragsgiver, og skal ikke meldes noen plasser. 

 

Endringene medfører at vi har økt kapasiteten med en nytilsatt, samt at vi får en bedre 

oppdragsfordeling mellom ansvarlige revisorer.  Det vil styrke virksomheten fremover. 

 

Vi minner om skattekurs i Svolvær den 17. januar 2017.  Nærmer orientering om opplegg og 

påmelding finnes på www.nordnorskrevisjon.no. 

 

 

God førjul og vel møtt til et nytt år. 

 

 

Tron M. Steffensen 

Daglig leder 
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