Til kunder og forbindelser

KUNDEINFORMASJON MARS 2022
Etter krevende perioder i 2020 og 2021 for mange bransjer, med tiltak, restriksjoner og
nedstengning, er det omsider tegn til mer normale tilstander. Det er å håpe at dette er den nye
hverdagen og at en slipper hjemmekontor, reduserte åpningstider, koronarelatert sykefravær
og merkostnader.
Det er fortsatt enkelte koronarelaterte ordninger som er åpen for tidligere perioder, og om det
er aktuelt bør den enkelte sjekke ut disse. I redsel for at ordningene er utdatert før blekket er
tørt, henviser vi til Regjeringen.no og Revisorforeningen.no for flere detaljer om de ulike
ordningene. Mange som har benyttet seg av kompensasjonsordning 1 og 2 for omsetningsfall,
ser at det er vanskelig å nå opp under ordning 3 og 4. Ordning 4 er fortsatt åpen.
Statsbudsjettet ble som vanlig vedtatt rett før jul, og som foreslått ble skattesats for
aksjeselskap beholdt på 22% for inntektsåret 2022. Gevinst- og utbytteskatten ble for
privatpersoner økt fra 31,68% til 35,2% gjennom at oppjusteringsfaktoren for gevinster og
utbytte ble økt fra 1,44 til 1,6.
Trinnskatten for personer er regulert slik at trinn 1 og 2 har samme skattesats, men
innslagspunkt forsiktig økt, mens skattesatsen for trinn 3 og 4 er økt med 0,2 prosentpoeng i
kombinasjon med lavere innslagspunkt. Det er innført et nytt innslagspunkt 5 fra 2022 med
skattesats på 17,4% på inntekt over kr. 2 millioner.
Formuesskatten er økt med 0,1 prosentpoeng kombinert med et økt innslagspunkt fra kr. 1,5
millioner til kr. 1,7 millioner. I tillegg et nytt innslagspunkt 2 med sats 0,4% på formue over
20 millioner.
Verdsettelsesrabatten på næringseiendom, aksjer og driftsmidler er redusert fra 45% i 2021 til
25% i 2022. Dette vil følgelig øke formuesgrunnlaget. Det er også reduksjon i
verdsettelsesrabatten på primærbolig med boligverdi over 10 millioner, samt nedgang i
verdsettelsesrabatt på sekundærbolig fra 10% til 5%
Kundeinformasjonen vil videre fokusere på hvitvaskingsloven. Vi går nærmere inn på reglene
og hvilke tiltak vi må gjøre overfor våre kunder. Videre følger litt informasjon om plikt til å
beregne forhøyet arbeidsgiveravgift for selskap i økonomiske vanskeligheter. Avslutningsvis
litt informasjon om Nordnorsk Revisjon AS, ny hjemmeside og tilgang til faginformasjon
digitalt.

Hvitvaskingsregelverket
Hvitvasking og terrorfinansiering ses på som et samfunnsmessig problem og det er økende
fokus på dette. Finanstilsynet gjør kontroller på at regnskaps- og revisjonsbransjen følger opp
regelverket og innarbeider rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking og
terrorfinansiering.
Mange av våre kunder har vi lange relasjoner med og vi kjenner de fleste kundene godt.
Fokuset på hvitvasking gjør at vi har gjort noen justeringer av våre rutiner i den senere tid.
Her er det særlig to forhold vi vil kommentere; reelle rettighetshavere og politisk eksponerte
personer.
Regelverket krever at revisor må avklare hvem som er reelle rettighetshavere hos kunden.
Reelle rettighetshavere vil normalt være personer som kontroller mer enn 25 % av aksjene i et
selskap, alene eller sammen med nærstående. Det må uansett gjøres en konkret vurdering i de
enkelte tilfeller ettersom avtaler mv kan gjøre at personer med mindre aksjeposter likevel kan
anses å være reell rettighetshaver.
For at kunder skal kunne opplyse om forhold rundt eget selskap eller person, herunder reelle
rettighetshavere i selskapet, har vi på vår hjemmeside www.nordnorskrevisjon.no lagt inn en
kundekontroll. Der kan nye kunder, eller personer som har fått nye roller hos etablerte kunder,
legitimere seg overfor revisor. Dette gjøres ved bruk av bankID eller Buypass.
Videre må det avklares om det er politisk eksponerte personer (PEP) som har roller hos våre
revisjonskunder, alternativt om det er personer som er nærstående til PEP. Hvitvaskingsloven
har opplistet hvilke roller eller verv som kommer inn under definisjonen av PEP. Dette er
blant annet stortingsrepresentanter, statssekretærer, personer i ledelsen av politiske partier,
visse medlemmer i ledelsen i statlige foretak, samt nærstående til disse.
På nye kunder blir det gjennom kundekontroll bedt om å opplyse om eventuelle politisk
eksponerte personer i selskapet. Videre er det slik at alle revisjonskunder må signere på
«Uttalelse fra ledelsen» ved avslutning av revisjonen hvert år. Fra regnskapsåret 2021 er det i
dette dokumentet tatt inn et eget avsnitt der kunden bekrefter at det ikke finnes politisk
eksponerte personer i ledende posisjoner i selskapet. Hvis selskapet mener å ha PEP i
selskapet ber vi om tilbakemelding om dette.

Arbeidsgiveravgift og økonomiske vanskeligheter
Vi har registrert at myndighetene har et økende søkelys på reglene om differensiert
arbeidsgiveravgift for foretak som er i økonomiske vanskeligheter.
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift anses av myndighetene som statsstøtte, og må
være i samsvar med EØS-avtalens regelverk for å være lovlig. Virksomheter som oppfyller
vilkårene i det til enhver tids gjeldende avgiftsvedtak kan beregne arbeidsgiveravgift med en
lavere sats, enn høy sats (14,1 % pr. d.d.). Støttebeløpet er differansen mellom
arbeidsgiveravgiften man skulle betalt dersom man beregnet arbeidsgiveravgift med høy sats
og det som faktisk betales når man beregner med redusert sats. For virksomheter i avgiftssone
IV innebærer dette støtte på 9% av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

EØS-avtalens regler om statsstøtte, forbyr staten å gi statsstøtte til virksomheter i økonomiske
vanskeligheter. Virksomheter som er ansett for å være i økonomiske vanskeligheter må derfor
som hovedregel benytte høy sats ved beregningen av arbeidsgiveravgift, det samme gjelder
virksomheter som har fått tildelt for mye eller på annen måte ulovlig statsstøtte.
Hvilke virksomheter som er ansett for å være i økonomiske vanskeligheter er nærmere angitt i
SKD 1/2022 punkt 4.5. Dette gjelder blant annet virksomheter der minst halve den tegnede
selskapskapitalen (herunder overkurs) er tapt som følge av underskudd. I forbindelse med
korona-pandemien har EU/ESA fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1.
januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke
var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte.
Ved vurderingen skal virksomhetens regnskap legges til grunn. Per nå er det enda ikke avklart
om det er virksomhetens siste avlagte regnskap som skal legges til grunn ved vurderingen av
om virksomheten ikke lengre er i økonomiske vanskeligheter eller om man kan benytte en
mellombalanse slik man kan i Skattefunnordningen.
Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer, kan likevel
etter avgiftsvedtaket benytte redusert sats for differensiert arbeidsgiveravgift, man da kun
innenfor et fribeløp på statsstøtte på kr 500.000 per år. For konsern måles det på konsernnivå.
Har man ikke annen statsstøtte, så innebærer dette et arbeidsgiveravgiftsgrunnlag på ca. kr 5,5
millioner i sone 4.
For virksomheter som faller inn under definisjonen av å være i økonomiske vanskeligheter
oppfordrer vi dere til å se nærmere på regelverket da det vil kunne ha betydning for den
løpende innrapporteringen. For nærmere informasjon om dette regelverket vises det til
www.nordnorskrevisjon.no og til SKD 1/2022 av 10. januar 2022 punkt 4.5 og 6.4.
Problematikken over har ikke vært kommunisert og praktisert tidligere, og er nå løftet opp på
både politisk og administrativt nivå. Blant annet er finansministeren og skattedirektoratet
kontaktet av fagmiljøet.

Hjemmeside og digital tilgang til faginformasjon
Vi har publisert ny hjemmeside, www.nordnorskrevisjon.no, og håper dere finner denne
nyttig og brukervennlig.
På hjemmesiden finnes nyheter fra oss kombinert med oppslagstjenester som Aktuelle satser
og eFacta. Facta har tidligere blitt publisert på papir, men er nå tilgjengelig direkte på
hjemmesiden for alle kunder og besøkende gjennom tjenesten eFacta. Vi håper denne økte
tilgjengeligheten tas godt imot.
Ellers finnes dokumenter og maler som kan lastes ned å være til hjelp i avstemmingsarbeidet.
Dette kan for eksempel gjelde avstemming av merverdiavgift, samt lønn, arbeidsgiveravgift
og skattetrekk.

Nordnorsk Revisjon AS
Vi har hatt litt endringer i arbeidsstokken i 2021. Andreas Ørnes, Martine Cesilie Dahl og
Kim Kristensen har i løpet av året sluttet hos Nordnorsk Revisjon AS.
Vi har ansatt Eugenia A. Kokkinos som har revisorutdannelse, og flere års erfaring fra
Skatteetaten, på vårt kontor på Leknes. Martin Michalsen har revisorutdannelse og flere års
praksis fra revisjonsbransjen. Atalie N. Pedersen er nyutdannet siviløkonom og kommer rett
fra skolebenken. Både Martin og Atalie er ansatt på kontoret i Svolvær. I tillegg er Unn
Kristin Bredeveien ansatt og jobber på timebasis fra sitt hjemmested i Sør-Fron. Unn Kristin
har mange års bakgrunn fra revisjonsbransjen – både som medarbeider, ansvarlig revisor og
partner.
Oppdragsansvarlig revisor på Leknes, Rune Myrvold, planlegger en pensjonisttilværelse fra
sommeren av. Nancy Bakkelund trer inn i stilling som oppdragsansvarlig revisor. Nancy har
vært ansatt siden 2004 og tilsettelsen er med på å sikre kontinuitet og kompetanse på vårt
kontor på Leknes.
Kontaktinformasjon for den enkelte finnes på vår hjemmeside.

Vi frem til et fortsatt godt samarbeid med kunder og forbindelser i 2022.

Nordnorsk Revisjon AS

Remi Bolsøy Lyngmo
Daglig leder

