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Vi har gleden av å sende deg høstens kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse 
 
I tillegg ønsker vi å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle 
næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- 
melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi regner med å 
bruke fra 1 time til 4 timer pr kunde for å få dette på plass. Tidsforbruket avgjøres av 
kundens forhold når det gjelder mva. behandling, eventuell importmerverdiavgift og kjøp 
av fjernleverbare tjenester.  For de kunder som har import av varer vil det bli nødvendig 
med en endring av interne rutiner.  Mva. betalingen på import blir ikke lenger en 
forskuddsbetaling til Tollkassereren ved Skatt Øst, men betalingen skjer over den 
ordinære mva. oppgaven.  Vi vil sammen med de kundene dette gjelder se på hva 
endringen vil bety for dem.  Den nye mva. meldingen gjelder fra og med 1. termin 2017, og 
vi vil måtte innrette føringen allerede fra januar for de fleste kunder.  
 

 
 

FAGARTIKLER 

Skatte- og avgiftsforslag i Statsbudsjettet for 2017 
Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og 

verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens 

budsjettforslag.  

Regjeringen foreslår aksjesparingsordning 

Ordningen vil innebære at personlige aksjonærer kan oppnå utsatt beskatning av aksjegevinster 

uten å måtte gå veien om å etablere et eget investeringsaksjeselskap. 

 

Nye verdsettingsrabatter i formuesskatten 
Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 

økes rabatten til 20 %. 

 

 

Valgfritt om halvt skattetrekk foretas i november eller desember 
Arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger kan velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres 

i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal 

kjøres for november. 
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Kjøper du annonsering på Google, Facebook eller LinkedIn 

Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester. Har du husket å beregne utgående 

merverdiavgift? 

 

ANDRE AKTUELLE ARTIKLER 

 

 Mulig å utsette betaling av formuesskatt til 5 % rente 

 Rapportering av refusjoner fra NAV endres 

 Sykemeldinger er digitalisert  

 Utvider permitteringsperioden til 52 uker 

 Regelendringer fra 1. juli 

 Ny mva-melding – ny hverdag! 

 Registrering av kredittsalg i kassasystemer 

 Hva er vedlikehold og hva er påkostning ved endringsarbeid på bygg? 

 

 

 

 

SATSER OG REGULATIVER NORGES BANKS STYRINGSRENTE 

VALUTAKURSER KONSUMPRISINDEKS FRA SSB 

REGNSKAP NORGE VARSLINGSLISTEN 

  

 

 

Vi vil med dette ønske dere alle en riktig 

fin vinter- og førjulstid  

Hilsen fra 

Karianne, Jørn, Abir, Ingunn S, Bjørg, 

Inger Lise, Ingunn G, Frode, Ragnhild og 

Jens-Olav 
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