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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 

                  Oslo, 3. mars 2014 

PROTOKOLL 

Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik 

Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.  

Til stede:   Trond Tømta (leder), Jan‐Egil Kristiansen (nestleder), Liv Brevik, Anders Daae, 

Inger Helene Iversen, Olav Bjørnås, Terje Melhus, Siri Helen Reidulff, Hans 

Christian Ellefsen, Terje Tvedt og Peer Veiby. 

Forfall:   Tove Gunn Moen, Bjørn Henrik Brynhildsen og Fredrik Mohn Lian. 

Dessuten møtte:  Jan Terje Kaaby og Signe Haakanes 

 

Sak 1:    Møtereferat og protokoll 

Utkast til møtereferat og protokoll fra møtet 9. desember 2013 ble godkjent.  

 

Sak 2:   Integrerte kassasystemer   
Det ble identifisert et innspill til fremtidig oppdatering av bokføringsforskriften: 
«Klokkeslett for utkjøring…» (BFF § 5‐3‐3) passer best for tradisjonelle løsninger hvor 
det skjer utskrift fra kassaapparatet, «utkjøring» er ikke et egnet begrep ved 
løsninger med lagring/låsing i systemet.  
 
Utkastet til uttalelse oppdateres med innspillene i møtet. Det undersøkes noe 
nærmere hvordan kravene i bokføringsforskriften ivaretas i konkret eksempel på 
integrert kassasystem. Det tas sikte på at oppdatert versjon foreligger til behandling 
på neste møte. 

 

Sak 3:    Internettsalg 

Utkastet oppdateres med innspillene i møtet. Det tas inn som eksempel at i noen 
tilfeller legger kunden inn kredittkortopplysninger, uten å forskuddsbetale, 
korttrekket skjer først når varen leveres. Det tas sikte på at oppdatert versjon 
foreligger til behandling i et senere møte. 

 

Sak 4:   Sideordnede spesifikasjoner 

 Utkastet til uttalelse oppdateres med innspillene i møtet. Det tas sikte på at 
oppdatert versjon foreligger til behandling på neste møte. 

   

Sak 5:   Trygderefusjoner fra Nav ‐ tidspunkt for fakturering 

  Trygderefusjoner er en type offentlig tilskudd. Offentlig tilskudd beskrives i 

regnskapsstandarden NRS 4 Offentlige tilskudd som en overføring av et økonomisk 

gode fra det offentlige til et foretak mot at foretaket oppfyller visse betingelser. Det 

var enighet om at offentlige tilskudd ikke er å regne som salgstransaksjoner i relasjon 

til bokføringsreglene, og dermed ikke kommer inn under kravene i BFF delkapittel 5‐1 
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om dokumentasjon av salg av varer og tjenester. Det ble besluttet at det ikke er 

behov for en egen uttalelse om dette. 

 

Sak 6:   Oppdatering av GBS‐ene 

Det fremgår av GBS 12 at dersom fast kasse ikke overstiger kr 5.000, kan den 

bokføringspliktige samle alle bilag for hver konto og bokføre inn‐ og utbetalingene 

oppsummert pr. konto. Det ble ansett at dette punktet ikke er av tilstrekkelig 

betydning til å forsvare at GBS 12 bør videreføres. 

 

Det ble besluttet å oppheve GBS 3, GBS 4, GBS 11 og GBS 12. Det er ikke behov for 

uttalelser på disse områdene etter endringene i bokføringsloven og –forskriften.  

 

Utkast til oppdaterte GBS 2, GBS 6, GBS 7, GBS 8 og GBS 15 ble godkjent etter enkelte 

innspill i møtet.  

 

GBS 1, GBS 5, GBS 9, GBS 10 og GBS 13 gjenstår. Disse behandles når de er klare fra 

redaksjonskomiteen.  

 

Sak 7:   Oppdaterte NBS‐er  

  Utkast til oppdaterte NBS‐er ble godkjent etter enkelte innspill i møtet. Det ble 

besluttet å legge ved endringsmarkerte versjoner ved publisering av NBS‐ene og GBS‐

ene på nettsidene for å vise endringer fra forrige utgivelse. NBS 2 Kontrollsporet 

sendes på sirkulasjon på e‐post før publisering, de øvrige kan publiseres uten ny 

behandling. 

  

 

Sak 8:    Eventuelt 

Neste møte er 20. mai kl. 9‐15 hos DNB (senere utsatt til 22. september).  

 

Protokoll ved  

Signe Haakanes 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 

         Oslo, 22. september 2014 

PROTOKOLL 

Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 22. september 2014 kl. 9:00 til 12:00 i lokalene til 

Revisorforeningen, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.   

Til stede:  Hans Christian Ellefsen (leder), Siri Helen Reidulff (til kl 11:00), Inger Helene 

Iversen, Anders Daae, Øystein Grønseth Olsrud, Torstein Heggen, Tove Gunn 

Moen (på telefonen) og Lena Røstad (på telefonen).  

Forfall:  Terje Melhus 

Dessuten møtte: Trond Tømta (kl 10:00-10:30), Olav Bjørnås (kl 10:00-11:00), Terje Tvedt (kl 

10:30-11:30) , Jan Terje Kaaby og Signe Haakanes 

 

Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

Utkast til møtereferat og protokoll fra møtet 3. mars 2014 ble godkjent etter enkelte 

mindre justeringer.  

 

Sak 2:  Bli kjent 

  Det ble tatt en presentasjonsrunde. 

 

Sak 3:  Sideordnede spesifikasjoner 

Utkastet til NBS ble gjennomgått. Jan Terje Kaaby fikk ansvar for å oppdatere 

dokumentet med innspillene i møtet, og sirkulere forslaget på e-post til 

prosjektgruppen, dernest til BSS. Høringsfristen settes til 31. desember. Det ble 

diskutert om standarden skal tre i kraft 1.1.2016 eller ved publisering. Det oppfattes 

at standarden ikke vil gi noen utvidet mulighet til sanksjonering ut over det som 

allerede gjelder (standarden gir veiledning). Utsatt ikrafttredelse har dermed liten 

hensikt, og det ble besluttet å legge opp til at standarden trer i kraft ved publisering.  

 

Sak 4:  Integrerte kassasystemer  
Det ble besluttet å omformulere spørsmålet noe. Uttalelsen bør starte med det som 

gjelder alle, før den omtaler det spesifikke for serveringssteder (kravet om ‘dagens 

slutt’). Det strammes inn på språket, slik at uttalelsen gjøres mer generisk, mindre 

saksspesifikk. Nytt utkast forelegges på neste møte.  

 

Sak 5:  NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner 

Bokføringsstandardstyret støttet ikke forslaget fra en av høringsinstansene om å utgi 

en uttalelse i stedet for en standard. Det er mye spørsmål på dette området i praksis, 

og det er behov for en standard som gir veiledning på området. 

Bokføringsstandardstyret besluttet derfor å fastholde konklusjonen om å utgi 

bokføringsstandarden om dokumentasjon av betalingstransaksjoner.  
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Prosjektgruppen fikk i oppgave å utarbeide et oppdatert forslag til standard basert på 

mottatte høringsinnspill. Det er behov for begrepsavklaring/forklaringer, og 

oppstramming av språket.  

 

Sak 6:  Andre innkomne saker 

 Det ble foretatt en gjennomgang av status for øvrig innkomne saker.  

 

Det ble besluttet å fjerne saken «Filformatets egenskaper ved elektronisk utstedelse 

og oppbevaring» fra listen. Det ansees ikke lenger aktuelt å ha det på listen (gjaldt 

dokumentasjon, standard datatformat skal Finansdepartementet komme med noe 

på).  

 

Videre ble det besluttet å fjerne saken «Krav i forbindelse med utkontraktering av 

bokføring». Saken er løst for regnskapsførere, og man kan ikke se hva annet dette 

skulle sikte til.  

 

Saken «GBS om bokføringsvaluta» ble også fjernet. Den tas evt. inn igjen hvis det 

kommer nye regler fra Finansdepartementet som følger opp det som stod i 

delrapport 3. 

 

Sak 7:   Eventuelt 

Det ble avtalt et nytt møte mandag 1. desember kl. 12:30 – 16:00. 

 

 

Protokoll ved  

Signe Haakanes 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 

         Oslo, 1. desember 2014 

MØTEPROTOKOLL 

Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 1. desember 2014 kl. 12:30 til 16:00 i lokalene til Oslo 

Handelskammer, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.   

Til stede:  Hans Christian Ellefsen (leder), Siri Helen Reidulff (på tlf til kl 14, kun sak 5), 

Inger Helene Iversen, Anders Daae, Øystein G. Olsrud, Torstein Heggen, Tove 

Gunn Moen (på tlf til kl 14, kun sak 5), Lena Røstad, Terje Melhus, Olav 

Bjørnås (fra kl 14, alle saker unntatt sak 5).  

Forfall:   

Dessuten møtte: Per Fiskerud, Jan Terje Kaaby, Signe Haakanes og Ingjerd Moen 

 

Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

Utkast til møtereferat og protokoll fra møtet 22. september 2014 ble godkjent etter 

enkelte mindre justeringer.  

 

 

Sak 2:  Oppdatering GBS 1 

Det ble besluttet at uttalelsen publiseres slik den nå foreligger i dette utkastet, med 

kun en liten justering.  

 

 

Sak 3:  GBS Integrerte kassasystemer 

 Det kom nokså mange kommentarer til uttalelsen. Regelverket for serveringssteder 

må komme tydeligere frem. Konklusjonen ble at Hans Christian (som har overtatt 

arbeidet med denne) skal se på uttalelsen på nytt.  

 

 

Sak 4:  GBS Internettsalg 
 Uttalelsen må presisere hva som kreves ihht det å oversende salgsdokument til 

kunden, jf BFF § 5-2-1 femte ledd. Andre mindre justeringer. Neste runde kan tas per 
e-post blant medlemmene i BSS.  

 
 

Sak 5:  NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner 

Det kom en del innspill, hovedsakelig vedrørende tydeliggjøring av språket. Det ble 

foreslått at flere av eksemplene som har vært med i tidligere utkast av dette 

høringsutkastet, skal utgis som en artikkel. Det ble også besluttet å fjerne vedlegget 

og at enkelte forhold beskrevet der eventuelt kan tas inn i nevnte artikkel.  

 

Neste utkast av dette høringsutkastet vurderes per e-post blant medlemmene i BSS.  



2 
 

 

  

 

Sak 6:  Saker til behandling 

 Ingen endringer i listen over innkomne saker. Jan Terje håndterer høringssvarene 

vedrørende NBS HU Sideordnede spesifikasjoner. Det ble avtalt å holde av onsdag 18. 

februar 2015 for neste møte i BSS (vurderes etter behov).  

 

 

Sak 7:   Statusrapport for BSS 2014 

 Utkastet ble godkjent etter noen mindre justeringer.  

Statusrapport skal fra nå av endre navn til årsrapport.  

 

 

Sak 8:  Eventuelt 

Signe viste hvordan den nye nettsiden blir seende ut.  

 

 

 

Protokoll ved  

Ingjerd Moen 
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