Trond Kristoffersen
Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering 1. utgave 2014.

Rettinger og justeringen lærebok
Høsten 2016 kommer nytt opplag av boken der rettinger av feil er innarbeidet. Men det er
også tatt inn endringer i lover og regler er tatt inn ‐ det gjelder spesielt forhold omkring
økonomisk kriminalitet. Her er en oversikt over justeringer og rettinger i andre opplag 2016.
Merk også at Regnskapsførerorganisasjonen NARF har endret navn til Regnskap Norge
(justert i nytt opplag av boken)
Kapittel 3 Definisjon av internkontroll (side 32)
Feil linjeskift.
Kapittel 4 Komponenter i internkontroll (side 48, side 51, side 55 og side 58)
COSO‐modellen har 17 generelle prinsipper fordelt på flere komponenter. I læreboken har
prinsippene ikke fått tildelt rett nummer i oversikten under hver komponent (hver oversikt starter på
1 i stedet for stigende etter forrige inndeling). I overskriften i boken er nummeret på prinsippene
korrekte, se for eksempel side 48 – prinsipp 6: Konkrete målsettinger.
Side 142
Justert figur 4.2.
Kapittel 5 Styrets oppgaver og ansvar i aksjeselskap (kontrollspørsmål 5.7 side 85)
Det mangler «som er forsvarlig» i setningen:…likviditet som er forsvarlig ut fra….
Kapittel 6 Regnskapet som et informasjonssystem (avsnitt 6.2 side 90).
Teksten i parentesen (gjeld og egenkapital) er misvisende og slettes.
Gjeld og egenkapital er ikke ressurser (men finansiering)
Kapittel 7 Regler om bokføring og dokumentasjon av bokføringsregler (side 117)
Side 102 (nye regler om bokføringsplikt)
Side 117 Grensen for få transaksjoner er endret fra 300 bilag i året til 600 bilag i året.
Side 135
Timebestillinger skal oppbevares i 5 år.
Straffebestemmelser (side 137) (ny tekst):
Brudd på reglene om bokføring straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, jf. bokføringsloven § 15 og
straffeloven §§ 392‐394. Ved grov overtredelse av regnskapslovgivningen kan fengsel inntil 6 år
idømmes. Ved uaktsom regnskapsovertredelse er strafferammen inntil 1 års fengsel. Medvirkning
straffes på samme måte.
(side 139):
Spørsmål 7.11 …dokumentasjon av salgstransaksjoner.

Kapittel 8 Lønn mv.
Side 143 Ny tekst og overskrift

Rapportering av lønn- og ansettelsesforhold
Arbeidsgiver skal rapportere lønn- og ansettelsesforhold elektronisk1 til Skatteetaten, NAV og
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom a-meldingen. A-meldingen omfatter blant annet:




Lønns- og trekkoppgave
Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver

A-meldingen skal rapporteres elektronisk minst én gang i måneden, og innen den 5. i måneden etter
hva det rapporteres for. Utbetalt lønn for januar skal for eksempel rapporteres senest 5. februar.

Kapittel 9 Merverdiavgift (side 146 ff)
10 %
Omsetningsoppgave erstattes med skattemelding for merverdiavgift
Avsnitt 9.5 Straff side 153 (ny tekst)

Grovere overtredelse av regelverket om merverdiavgift straffes som skattesvik etter
straffeloven §§ 378-381. En person kan straffes dersom han unndrar avgift ved uriktig eller
ufullstendig opplysning til avgiftsmyndighetene. Unndratt avgift kan for eksempel skje ved at
det er:



oppgitt for lav omsetning (ufullstendig opplysning) eller
oppgitt for høyt grunnlag for inngående merverdiavgift (uriktig opplysning)

Ved vurdering av om et skattesvik anses som grovt, legges blant annet vekt på om det:






har ledet eller kunne ledet til unndragelse av betydelige beløp
er utført på en måte som gjør det vanskelig å oppdage
er begått ved flere anledninger, er planlagt og har pågått over lengre tid
er utført ved misbruk av stilling eller tillitsforhold
foreligger medvirkning ved utøvelse av næring

Vanlig skattesvik straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Grovt skattesvik straffes med inntil
6 års fengsel.
Tredjeparts overtredelse av opplysningsplikten etter merverdiavgiftsloven kapittel 16
kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, jf. mva. § 21-4 første ledd.
Brudd på regnskapslovgivningen kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, jf.
straffeloven § 392.
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Kapittel 11 Den eksterne regnskapsfører (side 173)
Feil timeantall (3 200 timer, i stedet for 1 600 timer).
Ett års praksis er minimum 1 600 timer (tilsammen 3 200 timer i løpet av to år)
Kapittel 23 Lønn‐ og personalområdet (kontrollspørsmål side 389)
Siste setning i kontrollspørsmål 23.6 slettes (gjelder lager, ikke lønn).

Økonomisk kriminalitet (nye straffebestemmelser) (side 420 ff)
Avsnitt 26.3 Skatte‐ og avgiftsunndragelser.
…bestemmelser i straffeloven §§ 378‐380, ligningsloven kapittel 12, merverdiavgiftsloven kapittel 21
og tolloven kapittel 16.
Avsnitt 26.4 (korrupsjon)
Korrupsjon § 387
Grov korrupsjon § 388
Påvirkningshandel § 389.
Avsnitt 26.6 (bedrageri)
Nye hovedbestemmelser:
Bedrageri § 371
Grovt bedrageri § 372
Forsikringsbedrageri § 375
Grovt forsikringsbedrageri § 376
Falsk forklaring § 221.
Avsnitt 26.8 (hvitvasking)
§§ 371‐377
Avsnitt 26.9 (regnskapslovbrudd)
Straffeloven §§ 392‐394.
Avsnitt 26.10 (misligheter)
Tyveri §§ 321 og 322.
Avsnitt 26.11 (konkurs)
Straffeloven kapittel 31 (§§ 401‐410).
Kapittel 27 Hvitvasking
§§ 371‐377

Lover Side 457
Sett inn:
Skatteforvaltningsloven = lov av 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning
5. september 2016
Trond Kristoffersen

