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Skatt og avgift 

Regjeringens forslag til 
skatte- og avgiftsendringer i 
Revidert Nasjonalbudsjett for 
2011 

Regjeringen la fredag 13. mai frem forslag til 

forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i 

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011. 

Av allmenn interesse er det verdt å merke seg 

forslaget til endrede regler for offentliggjøring og 

innsyn i skattelistene, som er foreslått gjort 

gjeldende allerede for skattelistene for 2010. Det er 

dessuten foreslått visse endringer i reglene om 

arveavgift, samt enkelte endringer i skattereglene. 

Her gir vi en kort oversikt over de mest sentrale 

forslagene til lovendringer innenfor skatt og 

arveavgift i revidert nasjonalbudsjett for 2011. 

Les artikkelen  

 

Corporate for SMB 

Endrede regler om 
revisjonsplikt, men bør 
selskapet velge bort revisor? 

De mye omtalte endrede regler om revisjonsplikt 

trådte i kraft 1. mai. Lovendringen fritar 

aksjeselskaper som oppfyller følgende krav fra 

revisjonsplikten: 

1) årlige driftsinntekter mindre enn fem millioner 

kroner 

2) balansesum mindre enn 20 millioner kroner og 

3) gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger 

ti årsverk. 

Bakgrunnen for reglene er hensynet til forenkling for 

de minste aksjeselskapene og hensynet til 

internasjonal utvikling og harmonisering (bl.a. 

Danmark og Sverige har innført fritak fra 

revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene). 

 

Om ansatte 

Advokat Stian Wessel er valgt inn i 

styret i Huseiernes Landsforbund som er 

en landsomfattende 

interesseorganisasjon for eiere av hus, 

leiligheter, sameier, borettslag og 

gårdeiere, med 170.000 medlemmer. 

 

 

Liv Janna Konow Sveen har tiltrådt som 

advokatfullmektig innen skatt og avgift i 

tidsbegrenset engasjement. Liv har lang 

erfaring som skattejurist hos Oslo og 

Akershus skattefogdkontor og Skatt Øst. 

 

Fornøyde klienter 

Vi jobber til enhver tid hardt for å få 

fornøyde klienter og føler vi har gjort 

jobben vår når vi får gode 

tilbakemeldinger fra klienter slik som 

dette (sitat): 

"Tusen takk for verdifull hjelp. Det var 

faktisk med glede og lettelse jeg betalte 

den siste avregningen, og var ferdig med 

denne saken som jeg aldri likte å være 

kommet opp i." 
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Reglene likestiller dessuten NUFer med begrenset 

ansvar og norske aksjeselskaper med hensyn til 

revisjonsplikt. 

Les artikkelen 

  

Alt innhold er rettighetsbeskyttet © Advokatfirmaet Seland DA - www.seland-law.no 
Tlf: +47 24134340 / Fax: +47 24134341 / Pb 1938 Vika, 0125 OSLO / Klingenberggt. 7 A / post@seland-law.no  
Trykk her hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev  

 

 

http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=133&mailid=77&subid=17
http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=57&mailid=77&subid=17
mailto:post@seland-law.no
http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&task=unsub&mailid=77&subid=17&key=cca70d135e04001deba717658f2f98bd

