
 

 

 

 

 

Til våre kunder 

         Leknes, 11. desember 2013 

 

KUNDEBREV 1-2013 

 

 

1. Føring av personallister 

Fra 1. januar 2014 må virksomheter innenfor bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, 

frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilverksted/bilpleie føre personallister.  Personallisten skal gi 

opplysninger om hvem som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale.  Personallisten 

skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. 

 

Virksomheter med næringskodene 45200, 96020, 96040 og virksomheter med næringskode som starter på 

56 får tilsendt innbundne personallistebøker fra Skatteetaten innen midten av desember.  Næringskoden din 

finner du ved å søke på www.brreg.no under ”finn foretak/enhet.” 

 

Skatteetaten har opplyst at de kommer til å følge opp alle virksomheter i 2014 som er omfattet av kravet. 

 

Dersom skatteetaten i forbindelse med kontrollene avdekker uoverenstemmelser vil det bli ilagt 

overtredelsesgebyr. Gebyret for mangler med personallisten er kr 8.600,- for første overtredelse, og kr 

17.200,- ved gjentakelse innen 12 måneder.  I tillegg kommer kr 1.720,- i gebyr for hver person som 

mangler i listen på kontrolltidspunktet. 

 

2. Økning av avgiften på avgiftsfri diesel fra 1.1.2014 

Regjeringen går i revidert statsbudsjett inn for at dieselavgiften for avgiftsfri diesel skal økes med 52 øre pr 

liter fra 1.1.2014.  Det betyr dyrere drivstoff for anleggsmaskiner, lastebiler og traktorer.  Har man mulighet 

bør man derfor fylle tankene før 1.1.2014. 

 

3. Endringer i arveavgiften 

Det er foreslått å fjerne arveavgiften fra 1.1.2014. Endringen er ikke formelt vedtatt, men ingenting tyder på 

at dette ikke blir gjennomført. 

 

Når arveavgiften fjernes skal man være oppmerksom på at det er innført kontinuitet mellom giver/arvelater 

og mottaker for de skattemessige inngangsverdiene.  Et eksempel kan belyse dette. En næringseiendom har 

en saldoverdi på kr 500.000,-.  Virkelig verdi er kr 3.000.000,-.  Hvis eiendommen gis som gave i 2013 og 

vi forutsetter at gaven kommer med en halvpart fra mor og far vil samlet arveavgift bli kr 179.600,-. Hvis 

eiendommen overføres i 2014 og deretter selges vil gevinstskatten på mottakers hånd bli kr  675.000,-. Hvis 

eiendommen er overtatt i 2013 har gavemottaker kr 3.000.000,- som inngangsverdi og får dermed null i 

gevinstskatt. I eksempelet er det sett bort fra dokumentavgift. Det betyr at hvis man har tenkt å selge 

eiendommen relativt raskt etter å ha mottatt den vil det sett i forhold til skatt og avgift være mest lønnsomt å 

foreta overføringen i 2013.  

 

4. Endringer i aksjeloven i 2013  

Aksjeloven er på flere sentrale punkter endret med virkning fra 1.7.2013.  De viktigste endringene er: 

 

 Det er ikke krav til åpningsbalanse ved stiftelse med aksjeinnskudd i penger. 

 Selskapet skal både ha forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risiko og omfang ved 

virksomheten. 

 Reglene for beregning av utbytte er betydelig endret.  Det er ikke noen sperreperiode mellom 

balansedagen og godkjennelsestidspunktet for årsregnskapet.  Det betyr at generalforsamlingen kan 

beslutte tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2012 helt fram til regnskapet for 2013 er fastsatt i 

2014. 

 

http://www.brreg.no/


 Ekstraordinært utbytte kan besluttes basert på en revidert mellombalanse. 

 Styret kan gis fullmakt til å besluttet utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap.  

Fullmakten gis samtidig med godkjenning av årsregnskapet. Fullmakten skal meldes til 

Foretaksregisteret. Fullmakten gjelder fram til godkjenning av neste årsregnskap. 

 Forbudet mot å yte finansiell bistand til tredjeperson ved erverv av aksjer i selskapet er opphevet. 

Kreditten eller sikkerhetsstillelsen må ligge innenfor de midler som selskapet kan benytte til 

utdeling av utbytte.  Det må også foretas kredittvurdering av den parten som mottar finansiell 

bistand og det skal også utarbeides en redegjørelse for disposisjonen.  Selskapets bistand må ytes på 

vanlige forretningsmessig vilkår, det må stilles betryggende sikkerhet for kravet på 

tilbakebetalingen og styrets vedtak om finansiell bistand må godkjennes av generalforsamlingen. 

 Begrensningen av beholdningen av egne aksjer til 10% av aksjekapitalen er fjernet. Etter 

lovendringen er kravet at erverv av egne aksjer ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av 

samlet pålydende av beholdning av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital på kr 

30.000,-. 

 Krav til å ha daglig leder når aksjekapitalen er større enn 3 mill kr er bortfalt. 

 Det er ikke krav til mer enn ett styremedlem og kravet til varamedlem er bortfalt. 

 Kravet om fysisk styremøte ved vedtakelsen av årsberetning og årsregnskap er opphevet.  

Styremøtet kan for eksempel gjennomføres ved sirkulasjon av dokumenter eller telefonmøte. 

 Generalforsamling kan også avholdes etter forenklede regler hvor man sirkulerer dokumenter. 

 

5. Krav til nye kassasystemer og kassaapparater 

Reglene om kontantsalg og kassasystemer er i dag plassert i Bokføringsloven.  Kontantsalg og 

kassasystemer har vært utredet i egen rapport i forbindelse med endringer av bokføringsloven og  

–forskriften.   

 

Det foreligger et forslag om nye regler for kassasystemer som punktvis er følgende: 

1. Det vil bli stilt klare funksjonskrav til kassasystemene 

2. Det vil være krav om produkterklæring fra leverandørene av kassasystemer. Produkterklæringen skal 

sendes til skatteetaten. 

3. Det vil komme nye brukskrav for de bokføringspliktige. 

4. Det blir innført meldeplikt for de bokføringspliktige når det installeres nye kassasystemer.  Meldeplikten 

blir overfor skatteetaten. 

5. Det blir innført overtredelsesgebyr både for leverandør av kassasystemer og den bokføringspliktige ved 

brudd på reglene. 

 

De punkter som gjelder kassasystemenes funksjonskrav og krav til leverandørene  av kassasystemer blir 

plassert i ny lov om kassasystem, med tilhørende forskrift.  Kravene til de bokføringspliktige blir plassert i 

nye paragrafer 10 a og 15 a i bokføringsloven og nytt kapittel 5a i Bokføringsforskriften. 

 

Forventet iverksettelse for ny lov og forskrift er av Finansdepartementet foreslått til 1.7.2014.  For de som 

vurderer å skifte ut kassasystemene vil vi anbefale at man venter med dette til de nye reglene er satt i kraft. 

 

 

  

 

Brevet ligger også på vår hjemmeside www.lofotrevisjon.no  

 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre kunder og forbindelser en 

god jul og et godt nytt år. 

 
Med vennlig hilsen 

Lofotrevisjon AS 

http://www.lofotrevisjon.no/

