
 

  

  

 
 

 

 

Vi ønsker alle våre 

kunder en riktig 

god sommer 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NARF skifter navn til Regnskap Norge 
 
På NARFs årsmøte i Bergen vedtok generalforsamlingen enstemmig å skifte 
navn på foreningen fra NARF - Norges Autoririserte Regnskapsføreres 
Forening - til Regnskap Norge.  
 
NARF er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge, 
med over 7 000 medlemmer. Begrunnelsen for navneskiftet er å kunne 
representere profesjonen på en bedre måte og vise dens kompetansebredde utover 
basis regnskapsføring. Foreningen vil gå i gang med det praktiske arbeidet rundt 
navneskiftet over sommeren. 
 
Les mer 
 
 

 

 

 

Nytt regelverk for kassasystemer 
 
Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye 
kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. 
Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller 
kravene i den nye kassasystemlova.  
 
I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslår Finansdepartementet at nytt 
regelverk for kassasystemer skal tre i kraft på følgende måte: 

 Fra og med 01.01.17 kan systemleverandørene kun tilby bokføringspliktige 
virksomheter kassasystemer som oppfyller kravene i den nye 
kassasystemlova. 

 Fra og med 01.01.19 må bokføringspliktige virksomheter som driver 
kontantsalg som hovedregel benytte kassasystemer som oppfyller kravene i 
den nye kassasystemlova. 

 
Les mer 
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Faginformasjon 

http://www.narf.no/Fagstoff/Annet/Annet-fag/NARF-endrer-navn-til-Regnskap-Norge/
http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Nytt-regelverk-for-kassasystemer/


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Skattedirektoratet foreslår endringer i bilbeskatningen 
 
Spesielt viktig er forslag til endringer for varebiler i klasse 2 og for 
arbeidstakere som har yrkeskjøring utover 40.000 km i året. 
 
Forslaget som nå er på høring omfatter henholdsvis: 
1. yrkesbiler i varebil klasse 2 og lette lastebiler,  
2. biler med yrkeskjøring utover 40.000 kilometer, og  
3. tilfeller hvor arbeidsgiver stiller bil til disposisjon for arbeidstaker sporadisk. 
 
Høringsfristen er satt til 3. august. Når endringene eventuelt trer i kraft er det ikke 
sagt noe om, men tidligste mulighet er fra 2016. 
 
Les mer 

 

Høringsforslag: Utsatt avregning av importmoms 

 
Flere har forsøkt før oss og kommet til kort, men nå har NARF endelig fått 
gjennomslag for at innførselsmerverdiavgiften skal innberettes og betales til 
Skatteetaten i det innenlandske merverdiavgiftssystemet 
 
Forslaget går ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret 
skal innberette innførselsmerverdiavgift gjennom sin ordinære omsetningsoppgave. 
I dag må innførselsmerverdiavgift innbetales ved innførsel mens fradrag først kan 
gjøre ved innsending av omsetningsoppgave – noe som innebærer en 
likviditetsulempe. Denne ulempen er altså nå foreslått fjernet 
 
Les mer 
 
 

Nye bestemmelser for arbeidstid 
 
Fra og med 1. juli 2015 gjøres det flere endringer i arbeidsmiljøloven. De nye 
reglene medfører blant annet større grad av fleksibilitet hva gjelder 
arbeidstid.  
 
De nye arbeidstidsbestemmelsene gir noe større mulighet til å disponere 
arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og arbeidsplass. Endringene 
innebærer ikke flere arbeidstimer, overtidstimer eller mer søndagsarbeid, men kun 
større grad av fleksibilitet innenfor de nåværende maksimalrammer. 
 
Les mer 
 

 

 

Annen informasjon 

 Tilfredsheten med regnskapsførere er et stjerneeksempel på hva som er mulig 

 Regnskapsførere er endringsvillige 

 A-melding for sesongarb., daglige ledere mv. som ikke mottar lønn månedlig 

 Flere store endringer i juni-oppdateringen av Altinn 

 God bokføringsskikk - nye standarder og uttalelser 

 Forslag: Fritak for dokument- og omregistreringsavgift ved skattefrie omorg. 

 Mva-fritak ved leasing av el-bil er godkjent av ESA 

 Endrede minstelønnssatser i flere bransjer 

 Salgsmelding for bil kan leveres på nett 

 Røde flagg knyttet til driftsinntekter og varekostnader 

 

 

                   Satser og regulativer Norges banks styringsrente 

          Skattekalender for næringsdrivende Konsumprisindeks fra SSB 

                       Valutakurser Beregningskalkulatorer 
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