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AKTUARBEREGNINGER OG TJENESTER

Kollektiv pensjonsforsikring og AFP.
Aktuarberegning av pensjonsforpliktelser utføres av NIA til 
konkurransedyktige priser. Hurtig leveringstid.

NIA – Nordic Insurance Administration AS
Forskningsparken –Gaustadalleen 21 – 0349 Oslo
Tlf: 22 95 82 70 – Fax: 22 95 82 71 – E-post: nia@aktuar.com

25 år i Revisorforeningens tjeneste
Tom Larsen, fagsjef skatt og Inger-Johanne Maaø, assisterende leder for kurs har vært 
ansatt i Revisorforeningen i 25 år. Begge har hatt en rekke oppgaver for foreningen. Tom 
er mest kjent som skatterådgiver, foredragsholder og skribent i foreningens tidsskrifter, 
mens Inger Johanne mest er kjent for våre mange kursdeltakere.

Inger-Johanne ble opprinnelig ansatt i Norges 
Statsautoriserte Revisorers Forening, mens 
Tom startet i Norges Registrerte Revisorers 
Forening. De ble kollegaer i forbindelse med 
at de to foreningene ble slått sammen til 
nåværende Den norske Revisorforening i 
1999.

Vi gratulerer!

Fellesforslag om  
forenklinger

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig 
Folkeparti og Venstre har fremmet flere 
fellesforslag til forenklinger i rapporte-
ring, skjemaer og regelverk for nærings-
livet. De borgerlige partiene vil blant 
annet opprette et regelråd etter modell 
av det man har i Sverige. Regelrådet skal 
være et uavhengig rådgivende organ 
som skal gi råd og informasjon til 
fremme av kostnadseffektive lover og 
regler. Regelrådet skal også vurdere 
utformingen av forslag til nye regler og 
endringer i eksisterende regler som kan 
få betydning for bedriftene. Videre fore-
slås det at regjeringen to ganger årlig – i 
forbindelse med henholdsvis Revidert 
nasjonalbudsjett og Nasjonalbudsjettet 
– skal måle og rapportere effekten av 
iverksatte forenklingstiltak til Stortinget.

Det foreslås at oppbevaringsplikten 
for regnskapsmateriale, herunder pri-
mærdokumentasjon, skal 
settes til fem år. I tillegg 
er det fremmet en rekke 
enkeltforslag. Les mer 
om disse på revisorfore-
ningen.no/d9580924.

Forenklet autorisasjon som regnskapsfører for revisorer
Finanstilsynet vil endre praksis slik at autorisasjon som regnskapsfører kan tildeles 
ansvarlige revisorer etter en forenklet søknadsprosedyre og saksbehandling.

Søkerens melding til Finanstilsynet må være datert og må identifisere revisor med 
fødselsnummer, men det vil ikke være krav om å benytte noe fastsatt skjema eller 
sende inn dokumentasjon av etterutdanning og praksis. I behandlingen av søknaden 
vil Finanstilsynet kun gjøre søk i interne systemer for å kontrollere at revisoren ikke 
tidligere har fått tilbakekalt autorisasjon som regnskapsfører eller at det er andre 
forhold som skulle tilsi at vandelskravet ikke er oppfylt. Lempingene vil gjelde også 
etter 2012 når overgangsordningen for innføring av krav til treårig regnskapsførerut-
danning utløper.

Finanstilsynet tilrår at departementet ikke går videre med et lovforslag som Revisor-
foreningen tidligere har presentert for myndighetene om adgang til å drive regn-
skapsføring uten egen autorisasjon som regnskapsfører. Det er ikke behov for en slik 
lovendring etter innføringen av den forenklede søknadsprosedyren for ansvarlige 
revisorer som søker autorisasjon som regnskapsfører.

Tom Larsen Inger-Johanne Maaø

Revisjonsbransjen i 30 
europeiske land

Den europeiske revisorforeningen FEE har 
samlet en oversikt over hvordan revisjons-
bransjen er organisert i 30 europeiske 
land.

Oversikten gir informasjon pr. land om 
krav til utdanning, kvalifikasjoner, god-
kjenning, oppgaver som er forbeholdt 
revisorer og tilsyn. Det gis også informa-
sjon om de nasjonale revisorforeningene 
og deres rolle og opp gaver.

Les mer på: revisorfore-
ningen.no/d9580667

Sterk økning i antall nye AS
I første kvartal 2012 ble det registrert 6562 nye aksjeselskaper. Det er 60 prosent flere 
enn i samme periode i fjor. Samtidig stuper nyregistreringer av NUF. 72 prosent av de 
nyetablerte selskapene ble stiftet med minimumskapital på 30 000 kroner. 80 prosent av 
disse valgte også bort revisjon. For nyregistrerte AS i første kvartal sett under ett, var 
andelen som valgte bort revisjon, 67 prosent.
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Modernisering av rammeplanen for bachelorstudiet  
i regnskap og revisjon

Kunnskapsdepartementet sendte i desember 2011 ut høringsforslag til revidert ramme-
plan for bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Forslaget innebærer en styrking i regn-
skapsanalyse og verdsettelse, krav til IFRS og økt mulighet for internasjonal mobilitet. 
Revisorforeningen støtter i all hovedsak endringsforslagene. Større vekt på verdsettelse og 
bedriftsøkonomisk analyse har vært savnet både fra revisjonsselskapene og fra studiesteder 
som tar opp bachelorkandidater på masterstudier. Mulighet for utveksling av studenter 
med utlandet og tilpasning til planer for sammenlignbare studier, vil gjøre studiet mer 
attraktivt. Kandidatene vil bli godt kvalifisert for videre studier – også på andre master-
studier enn regnskap og revisjon.

Revisorforeningen har også kommentert forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i 
regnskap og revisjon fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk og administrativ utdan-
ning). Revisorforeningen synes det er gjort en god avveining og vektleggingen av ulike 
emner inkludert valgfrie emner. Det er viktig at de nødvendige opptakskravene i plan for 
masterstudiet i økonomi og administrasjon blir oppfylt i den nye planen for bachelor i 
regnskap og revisjon.

De foreslåtte retningslinjene og rammeplanen for BRR gjør studiet mindre spesielt og 
mer attraktivt også for andre enn de som har bestemt seg for å bli revisorer. Kombinasjo-
nen av BRR og master i økonomi og administrasjon er en attraktiv kombinasjon for 
mange.

Revisorforeningen  
følger opp problemene  
i Altinn

Det har over tid vært til dels store pro-
blemer med Altinn som har gått særlig 
ut over de profesjonelle brukerne av 
løsningen. Det vakte stor oppmerk-
somhet da Altinn ble stengt i tre dager 
i mars, men problemene startet ikke 
da. Revisorforeningen ba derfor alle-
rede tidlig i februar om et møte med 
skattedirektøren, blant annet for å 
diskutere sentrale utfordringer med 
skatterapporteringen i Altinn rett etter 
påske. Problemene er løpende tatt opp 
med Altinn og Skatteetaten.

Driftsavbruddene representerer en 
stor utfordring for Revisorforeningens 
medlemmer som både rammes av 
økonomiske tap og kritikk fra kunder 
og offentlige myndigheter, sier adm. 
direktør Per Hanstad i Revisorforenin-
gen. Revisorforeningen reagerer også 
på manglende informasjon fra Altinn 
Sentralforvaltning og Skatteetatens 
side. Som representant for de profe-
sjonelle brukerne av Altinn er Revisor-
foreningen en sentral samarbeidspart-
ner. Vi forventer da å bli konsultert og 
løpende orientert om viktige forhold 
vedrørende funksjonalitet og drift i et 
virksomhetskritisk system som Altinn.

Revisorforeningen har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant medlem-
mene for å få bedre innsikt i hvilke 
konkrete problemer brukerne møter. 
Vi har fått mange tilbakemeldinger 
som er veldig nyttige når vi skal ta 
opp problemene med myndighetene.

SpeS ial iSteN iNNeN økoNomi , regNSkap, koNtor og admiNiStraSjoN. 

Behov for hjelp?

OSLO -  DRAMMEN  -  tRONDhEiM -  fREDRikStAD

Ring oss 23 23 91 91.
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Skatteoppgjør sendes ut 
hver uke
Fra og med 2012 – inntektsåret 2011 
– vil det bli sendt ut ukentlige skat-
teoppgjør i perioden fra skatteoppgjø-
ret som sendes ut 25. juni og siste 
skatteoppgjør som sendes ut 17. oktober. 
Disse oppgjørene skal også omfatte 
personlig næringsdrivende.

Fra 2011 – inntektsåret 2010 – ble 
klagefristen utvidet fra tre til seks 
uker. Klagefristen er tidligst  
10. august.  
Klagefristen 
beregnes fra 
datoen skatte-
oppgjøret ble 
sendt ut.

Tematilsyn 2012
Like over påske 2012 ble det satt i gang 
tematilsyn. Temaene var virksomhets-
forståelse og revisjon av inntekter.

Amund Noss ny leder  
i Skattelovavdelingen
Amund Noss (40) er utnevnt til 
ekspedisjonssjef og leder av Skattelov-
avdelingen i Finansdepartementet.

Noss har siden 1999 arbeidet som 
advokat ved Regjeringsadvokaten og 
ble medlem av Regjeringsadvokatens 
ledergruppe i 2008. Noss har fagan-
svar for skatterett, avgiftsrett, trygde-
rett og IT-rett. Han fikk møterett for 
Høyesterett i 2004.

Noss vil tiltre som ekspedisjonssjef i 
Finansdepartementet medio juni.

Høring om eiendoms
skatt
Finansdepartementet har sendt på 
høring et forslag til endringer i eien-
domsskatten. Det foreslås en frivillig 
adgang for kommunene til å bruke for-
muesgrunnlag ved utskriving av eien-
domsskatt på boliger. Videre foreslås det 
fritak for eiendomsskatt på lavproduk-
tive grunneiendommer i statlig eie, samt 
på grunn som er vernet som naturreser-
vat eller nasjonalpark uansett eierskap.

Endringene foreslås satt i kraft fra 
henholdsvis 2013 (fritak) og 2014 
(formuesgrunnlag).

To bokføringsstandarder
NBS Sikring av regnskapsmateriale og NBS Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år er publi-
sert. De to bokføringsstandardene er ikke trådt i kraft ennå, men er publisert med sikte 
på at de bokføringspliktige skal kunne gjøre seg kjent med hva som antakeligvis kommer 
til å komme når endringer i bokføringslov og -forskrift er på plass.

Les mer på: revisorforeningen.no/d9580647

Flere endringer for AS 
og ASA kan nå meldes i 
Altinn
Det er gjort flere endringer i Samord-
net registermelding i Altinn slik at 
flere endringer kan meldes inn elek-
tronisk. Dette gjelder:

Nedsettelse av overkursfond•	
Utdeling av utbytte•	
Utdeling av konsernbidrag•	

Nedsettelse av overkursfond blir ofte 
meldt sammen med nedsettelse av 
aksjekapital. Nå kan disse endringene 
meldes samtidig i Samordnet register-
melding i Altinn.

Veritas’ vurdering av Altinn

Det Norske Veritas har gjort en vurdering 
av Altinn II-plattformen for Nærings- og 
Handelsdepartementet.

I sitt arbeid har Veritas identifisert mang-
ler i det eksisterende testregimet og mener 
at dette er en bidragsyter til at systemet 
ikke oppleves som robust. En av konklu-
sjonene er at tid og kostnad har vært sty-
rende i utviklingsløpet og at dette kan ha 
påvirket kvaliteten. Midler må sikres for 
fortsatt utvikling, vedlikehold og forvalt-
ning. Det må fokuseres på å beskrive den 
langsiktige strategien for Altinn-løsningen 
slik at dette kan være grunnlag for eksiste-
rende og nye tjenesteeieres planer og sat-
sing.

Opprettelse av nye 
aksjeklasser
Skattedirektoratet har i en uttalelse 
avgitt 30. mars 2012 konkludert med 
at en aksjeeier skattemessig kan velge 
hvilke aksjer som legges i ulike nye 
aksjeklasser. Dette får betydning for 
om aksjeeier fritt senere kan ta ut 
innbetalt kapital fra aksjeklassen med 
høy innbetalt kapital og utsette utbyt-
tebeskatningen, eller selge aksjer i 
aksjeklassen med høye inngangsver-
dier først. Normalt vil det heller ikke 
være anledning til å benytte ulovfestet 
gjennomskjæring i slike tilfeller.

skatteetaten.no/no/Uttalelser

Bokføringsregler for kirkelige 
fellesråd og menighetsråd

Revisorforeningen støtter forslaget fra For-
nyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet om at bestemmelsene i bokførings-
loven med forskrift blir gjort gjeldende for 
kirkelige fellesråd og menighetsråd i ett-
soknskommuner.
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INGEN kan vite ALT

Regnskap Pluss er et komplett 
nettbasert oppslagsverk. I tillegg 
til  direkte hjelp i ditt daglige arbeid 
med regnskap, skatt og avgift får 
du nå også svar på alle spørsmål 
knyttet til lønn. 

Med Regnskap Pluss er du  alltid 
oppdatert på siste endringer av 
satser, lover og regler samt at du 
har personlig fagsupport og epost 
ved endringer. 

REGNSKAP PLUSS - ET KOMPETANSEPRODUKT FRA INFOTJENESTER  

Derfor har vi oppgradert vårt nettbaserte 
oppslagsverk for deg som jobber med 
regnskap!

Les mer/kjøp nå på www.infotjenester.no/RSA

Oversiktlige trefflister med artikler, 
skjemaer og fordypningsmoduler.

Flere av artiklene inneholder eksempler og link 
til andre relevante artikler.

INTRODUKSJONSTILBUD:

For kun 6 200,- får du 

2 brukere til prisen av 1 

det første året!

PS Inkludert personlig fag-
support og epost ved endringer

BUD:D:D:

fffagagag-
ringggere

N Y H E T
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Tilsynsavgift for autori
serte regnskapsførere

Finanstilsynet har fakturert tilsynsavgiften 
for 2011 til alle autoriserte regnskapsfø-
rere. Den enkelte regnskapsføreren blir 
ilagt en tilsynsavgift på 1539 kroner. 
Finanstilsynets totale utgifter med tilsynet 
med regnskapsførere i 2011 var drøyt 15 
millioner kroner.

Avgiften er knyttet til oppføring i Regn-
skapsførerregistret, og det er uten betyd-
ning om regnskapsfører var i yrket i 2011 
eller ikke. Autoriserte regnskapsførere som 
også har godkjenning som revisor, får til-
sendt krav om betaling av tilsynsavgift for 
hver konsesjon. For andre tilsynsgrupper 
enn regnskapsførere sendes krav om beta-
ling ut i juni.

Finanstilsynets årsmelding 2011 − tilsyn med revisorer
Oppsummeringen av tilsynet med revisorer og revisjonsselskap i 2011 viser at det gjen-
nomgående er en positiv utvikling i bransjen. Det er færre innrapporteringer, svært få 
sanksjoner og gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Ved årsskiftet var det totalt 6484 personer med revisorgodkjenning og 674 godkjente 
revisjonsselskaper i Norge. Totalt 497 personer og 22 revisjonsselskaper fikk godkjenning 
i fjor. Godkjenningene fordeler seg slik:

2008 2009 2010 2011 Godkjenning i 2011 

Statsautoriserte revisorer 2728 2826 2984 3165 300

Registrerte revisorer 3049 3117 3226 3319 197

Revisjonsselskaper 825 820 776* 674* 22

* Nedgangen har trolig sammenheng med at selskap som eier revisjonsselskaper, ikke lenger trenger å være godkjent revisjonsselskap.

Få innrapporteringer – få sanksjoner
Finanstilsynet registrerte om lag 90 signaler knyttet til revisorer i 2011 i form av innrap-
porteringer fra skattemyndighetene, konkursbo og Revisorforeningen, og andre signaler 
som kan indikere mangelfull revisjon. Dette var noen færre enn i 2010.

I 2011 ble det gjennomført 47 stedlige tilsyn i tillegg til andre tilsynssaker. Noen av 
sakene vil først bli avsluttet i 2012.

Tilbakekallinger av godkjenning:

2008 2009 2010 2011

Tilbakekalling statsautorisert revisor 3 1 10 1

Tilbakekalling registrert revisor 9 4 13 2

Tilbakekalling revisjonsselskap 0 3 1 0

Regnskapsføring av ny AFP
En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet i samråd med Arbeidsdepartementet  
leverte en rapport om regnskapsføring av ny AFP som ble sendt på høring 16. november 
2011. NRS har avgitt høringssvar. NRS mener at forpliktelsen for AFP-ordningen 
samlet kan beregnes, og at det må legges til rette for at dette blir gjort. For å svare på 
spørsmålet om den samlede forpliktelsen kan fordeles ut på de deltakende foretakene 
på en pålitelig måte, mener NRS at det må gjøres mer arbeid før det kan konkluderes. 
NRS tilbyr seg å bistå i et slikt arbeid.

Les mer på revisorforeningen.no/d9579275

Fravalg av revisjon og signering av lignings
oppgavene

Revisor skal signere næringsoppgaven og kontrolloppstillingen for 2011 også  
i selskaper som har valgt bort revisjon for 2012.

Fravalg av revisjon gjelder fra det år selskapets beslutning blir meldt og registrert  
i Foretaksregisteret. Straks fravalget er registrert i Foretaksregistret, mister revisor sine 
rettigheter og muligheten til å signere ligningsoppgavene som revisor i Altinn. Selv-
angivelsen for 2011 må derfor leveres gjennom Altinn før aksjeselskapet melder fra-
valget i Foretaksregistret. Næringsoppgaven og kontrolloppstillingen må leveres på 
papir i de tilfellene fravalg blir registrert før selvangivelsen er levert. En kan unngå 
dette ved å melde fravalg etter at selvangivelsen er levert.

Crowe Horwath går inn 
i BDO
Revisjonsselskapet Crowe Horwath 
blir del av BDO. Målt i 2011-tall får 
BDO etter dette en samlet omsetning 
på over 1,1 milliarder kroner og over 
1000 ansatte.

Crowe Horwath har i dag kontorer på 
Gjøvik, Fagernes, Gardermoen, Oslo 
og Fredrikstad. Selskapet hadde i 
2011 en samlet omsetning på 108 
millioner kroner. Crowe Horwath-
kontorene vil skifte til BDO-logoen 
fra 1. juli 2012.

BDO har vokst raskt de siste årene, 
senest gjennom integrasjonen av 
granskningsselskapet G-Partner og 
revisjonsselskapet Inter Revisjon i fjor 
sommer. Totalt er 25 revisjonsvirk-
somheter i tillegg til G-partner blitt 
integrert inn i BDO de siste to årene.
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Revisorjus 
Arntzen de Besche har spisskompetanse og omfattende erfaring 
med tvisteløsning og rådgivning i revisjons- og revisorjus.

www.adeb.no

Prosedyre >>

Firmaets prosedyregruppe består
av advokater med lang erfaring
- fra advokatvirksomhet, Regjering-
sadvokaten, EFTA-domstolen,
EF-domstolen og som dommere
ved de alminnelige domstolene.
Flere av firmaets advokater regel-
messig som voldgiftsdommere.

Advokatene Fred A. Gade, Kåre 
I. Moljord og Terje Granvang 
har spisskompetanse og omfat-
tende erfaring med tvisteløsning 
og rådgivning innenfor generell 
revisjons- og regnskapsjus; særlig 
i tilknytning til ansvar for revisor, 
ledelsen, styremedlemmer og 
advokater.

Om oss >>

Arntzen de Besche er et av landets 
ledende advokatfirmaer med flere 
enn 90 advokater og med kontorer 
i Oslo, Stavanger og Trondheim.  
 
Vi er et internasjonalt orientert 
advokatfirma som dekker de fleste 
forretningsjuridiske områder. Våre 
advokater er anerkjente spesial-
ister innenfor ulike fagområder og 
bransjer. Vi bistår og rådgir  
virksomheter i det private 
næringsliv og offentlig sektor.

Les mer på www.adeb.no

Kontakt oss >>

Fred A. Gade
Partner
tlf. 98 29 45 43
fag@adeb.no

Kåre I. Moljord
Partner
tlf. 98 29 45 68 
kim@adeb.no

Terje Granvang
Partner
tlf. 98 29 45 94 
tgr@adeb.no
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