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Forbedret spørretjeneste
Revisorforeningen har redesignet den faglige spørretjenesten på web og gjort «ofte
stilte spørsmål» mer tilgjengelig for påloggede medlemmer.
Spørretjenesten er mer enn bare
muligheten til å stille spørsmål. Denne
medlemstjenesten omfatter i tillegg en
rekke «ofte stilte spørsmål» og svar. Som
tidligere kan du søke i ofte stilte spørsmål
når du er innlogget i spørretjenesten. Nytt
er at du nå også finner disse spørsmålene
under menyen «Faglig informasjon»
sammen med annet fagstoff vi publiserer,
og at de er søkbare etter fagområde.

Alternativt kan du gå direkte inn i
spørretjenesten (spør oss –
medlemstjeneste) fra forsiden på
revisorforeningen.no. Da får du kun opp
«ofte stilte spørsmål». Du kan derfra
filtrere og søke som beskrevet ovenfor (fra
tredje kulepunkt). Du kan i tillegg
målrette søket ditt ved å søke i fritekst i
søkefeltet «søk i ofte stilte spørsmål».
Finner du ikke svar på det du lurer på? Da
stiller du ditt fagspørsmål som vanlig ved å
benytte «Registrer ny sak» i
spørretjenesten.
Spørretjenesten og ofte stilte spørsmål er
som tidligere kun tilgjengelig for
medlemmer med godkjenning og
praksismedlemmer som er pålogget
revisorforeningen.no.

Slik får du tilgang til ofte stilte spørsmål:
• Logg inn på revisorforeningen.no
• Gå til menyen «Faglig informasjon»
• Bruk filtreringsboksene på toppen av
siden:
a. Vis fra fagområde: velg aktuelt fagområde i rullegardinen
b. Vis fra kilde: velg kilde «Ofte stilte
spørsmål» i rullegardinen

Gode rabatter på tjenestepensjon
Revisorforeningen har en meget god tjenestepensjonsavtale i Storebrand. Revisjonsfirma som benytter seg av avtalen,
får 40 prosent reduksjon i administrasjonsomkostningene.
En svært stor andel av ansatte i
revisjonsbransjen har sin tjenestepensjon
gjennom Storebrand, og stor oppslutning
om bransjeavtalen gir store rabatter.
Rabattene gjelder både for ytelsespensjon
(YTP), innskuddspensjon (ITP) og
obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
Les mer om fordelsavtalen i
Verktøykassen på revisorforeningen.no

God
og billig
skadeforsikring
Lenge siden du sjekket priser på dine private forsikringer? Da bør du sjekke ut hva
du kan oppnå av besparelser ved å benytte
Revisorforeningens forsikringsavtaler.
Erfaringene viser at de fleste sparer mye på
å flytte over sine forsikringer til
Revisorforeningens ordninger. Her er noen
eksempler:
Kunde A, Rogaland, tidligere selskap If:
Bil          	
Hytte m/innbo
Villa m/innbo

DnR/Nemi
If
4012,6249,2642,3149,6774,- 16737,-

Total besparelse: 12707,- (48,6 %).
Kunde B, Akershus, tidligere selskap If:
Bil 1
Bil 2
Hytte m/innbo
Villa

DnR/Nemi
6413,5416,1847,4537,-

If
7891,13505,2753,6392,-

Total besparelse12328,- (39,4 %).
Kunde C, Rogaland, tidligere selskap
DNB:
Bil
Villa m/innbo

DnR/Nemi DNB
3224,3426,4058,8662,-

Total besparelse 4806,- (39,8 %).
I verktøykassen på revisorforeningen.no
finner du en priskalkulator hvor du selv
kan beregne hvilke premier du kan oppnå
gjennom Revisorforeningen. Uansett om
du velger å flytte forsikringene eller bli der
du er, kan dette være en nyttig øvelse. Det
verste du kan oppleve er å få bekreftet at
vilkårene i ditt eksisterende selskap er
konkurransedyktige.
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Revisjon og Regnskap:

Online eller på papir
Revisjon og Regnskap leser
du like gjerne på Ipaden
som på mobilen, på PCen
eller på papir. Bruker du
PC, logger du deg inn via
revisorforeningen.no mens
du går til m.revregn.no for
å komme til en versjon som
er spesialtilpasset Iphone
og Ipad.
Pålogget
Logger du deg inn, får du se alt innhold
som har vært i bladet tilbake til og med nr.
5–2003. Første gang du logger deg inn,
bruker du abonnementsnummeret (medlemmer i Revisorforeningen bruker sitt
åttesifrede medlemsnummer) både som
brukernavn og som passord. Abonnementsnummeret er trykt bak på bladet

sammen med adressen (sjekk før du river
av plasten bladet vanligvis er pakket i).
Oversiktene
Forfatteroversikten viser forfatters navn,
tittel på artikkel, hvilket tema artikkelen
omhandler og i hvilken utgave av Revisjon
og Regnskap artikkelen er publisert.

titler og ingresser i de enkelte artiklene.
Utvalgte artikler vil også kunne bli gjort
tilgjengelig i den versjonen som ikke krever
innlogging.
Arkivet inneholder alle utgaver av Revisjon
og Regnskap fra og med nr. 5 – 2003.

Emneregisteret viser hvilken vignett de
forskjellige artiklene i Revisjon og
Regnskap er publisert under (regnskap,
revisjon, skatt, avgift osv.).
Ikke-pålogget
Selv om du ikke er logget inn, vil du
kunne bla i forfatter- og emneoversikten
eller se hvilke artikler som har vært i tidligere utgaver av bladet helt tilbake til og
med nr. 5–2003. Uten å være innlogget vil
du i tillegg til informasjon om forfatter(e)
hovedsakelig se innholdsfortegnelse samt

ALLTID TILGJENGELIG: Revisjon og
Regnskap er tilgjengelig der du er.

Nyhetsbrev og lukkede artikler
Ofte stilte spørsmål og svar, som tidligere kun var tilgjengelig i
spørretjenesten, blir nå også vist med tittel og ingress i våre
nyhetsbrev på e-post.
Fordi Ofte stilte spørsmål og svar er en tjeneste for medlemmer i Revisorforeningen, må du være innlogget på revisorforeningen.no med din personlige bruker-id for å få tilgang. Deltakere i Oppdateringsprogrammet, de som kun abonnerer på

tidsskriftet Revisjon og Regnskap samt de som logger seg på
med firma-id, vil ikke få tilgang til ofte stilte spørsmål og svar.
Er du medlem og bruker «husk meg»-funksjonen ved innlogging, behøver du ikke å tenke på innlogging neste gang du
åpner en lukket artikkel via nyhetsbrevet eller besøker revisorforeningen.no.

Nye medlemmer 8. januar − 15. januar 2013
Sturla Torød, 1971, (Reg.rev.), Atum Økonomi AS, Tønsberg
Martin Rasmussen, 1980, (Stat.aut.), Deloitte AS, Tønsberg
Sara Nærstad, 1980, (Reg.rev.), Svindal Leidland Myhrer & Co AS, Lillestrøm
Linn Christin Smedvik, 1980, (Stat.aut.), Collegium Revisjon AS, Bønes
Mette Bjørndal, 1974, (Reg.rev.), BDO AS, avd. Gardermoen,
Frode Fjeldseth, 1979, (Reg.rev.), BDO AS, Halden
Marina A. Skar, 1972, (Reg.rev.), Opplysningsvesenets Fond, Oslo
Ronny Gjørøy, 1957, (Reg.rev.), Revisjonsselskapet Olstad & Co AS,
Bergen
Merethe Hole, 1972, (Reg.rev.), Revisorkollegiet AS, Kongsberg
Per-Øystein Selnes, 1982, (Stat.aut.), RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen
AS, Oslo
Espen Overgaard, 1986, (Reg.rev.), Grax Inc., Harstad
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Jan Gynther Schmidt, 1961, (Reg.rev.), KPMG AS, Stord
Andreas Grimsby, 1980, (Stat.aut.), PwC, Kristiansand S
Sjur Revang, 1975, (Stat.aut.), Tec Con Holding AS, Randaberg
Martin Kravik Solheim, 1985, (Stat.aut.), KPMG AS, Oslo
Inger Anne Solnørdal, 1963, (Reg.rev.), Sparebank 1 Factoring, Ålesund
Solfrid Skjeveland, 1968, (Reg.rev.), FSS Revisjon AS, Sandnes

Praksismedlemmer
Tom Marius Kristiansen, 1983, PwC, Stavanger
Siri Svendsen, 1986, KPMG AS, Oslo
Tove Slyngstad, 1967, Effekt Revisjon AS, Ålesund
Linda Salthaug, 1984, Grimsrud & Co., Oslo
Marianne Berggaard Breili, 1983, Ernst & Young AS, Hønefoss

Ny utgave:

NORGES LOVER
I salg fra 16. mars!
Fagbokforlaget utgir Norges Lover på oppdrag
fra Lovsamlingsfondet ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo. Norges Lover
omfatter samtlige norske lover som har
alminnelig praktisk betydning. Utfyllende
registre og krysshenvisninger bidrar til
å gjøre lovsamlingen brukervennlig.
Den nye utgaven er ajourført per januar 2013.
HOVEDUTGAVE:
ISBN 978-82-450-1415-0 | 880,– inkl. mva.
FINGERMERKER TIL NORGES LOVER:
ISBN 978-82-450-1418-1 | 65,– inkl. mva.

S Æ R T R Y K K med faglige og historiske noter
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra
Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,
Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.
Disse særtrykkene er de eneste enkeltlovene
på markedet som inneholder både
faglige og historiske noter.
fagbokforlaget.no/saertrykk

e-post: ordre@fagbokforlaget.no
ordretelefon: 55 38 88 38

