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Ar beids rett

Når ar beids ta ke re  
job ber uten for  
hjem lan det
Uli ke lo ver og reg ler i de for skjel lige lan de ne kan gi be ty de li ge kon se kven ser både  
for ar beids gi ver og ar beids ta ker. I ar tik ke len be skri ver vi de mest sent rale punk te ne 
sel ska pe ne bør være klar over når ar beids ta ke re job ber uten for sitt hjem land.
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Artikkelen er forfattet av:

I vår nes te ar tik kel går vi nær me re inn på 
te ma et in ter na sjo na le for ret nings rei ser.

Skatt
Per so ner som job ber mid ler ti dig i ut lan-
det, vil som ho ved re gel opp rett hol de sin 
skatte plikt til hjem lan det, men sam ti dig 
bli skat te plik tig til ar beids lan det for den 
de len av inn tek ten som er opp tjent i 
ut lan det. Føl ge lig vil det opp stå en 
dobbelt beskatningssituasjon som må lø ses. 
Det te gjø res nor malt un der hen vis ning til 
skat te av ta len mel lom hjem lan det og 
ar beids lan det, even tu elt in tern retts li ge 
be stem mel ser som re gu le rer en dobbelt-
beskatningssituasjon (kreditfradrag el ler 
skat te ned set tel se etter ett års re ge len).

De al ler fles te skat te av ta le ne Nor ge har 
inn gått, føl ger sam me av ta le møns ter. For 
de fles te skat te av ta le ne er det vik tig å 
un der stre ke at det ikke ale ne er til strek ke-
lig å opp hol de seg mind re enn 183 da ger  
i ar beids lan det i lø pet av en 12 må ne ders 
peri ode for å unn gå skatte plikt til ar beids-
lan det. I til legg til kra vet om mind re enn 
183 opp holds da ger i ar beids lan det, kan 
løn nen ikke bli be talt av ar beids gi ver i 
ar beids lan det og hel ler ikke be las tes norsk 

ar beids gi vers fas te drifts sted i ar beids lan-
det. Det nev nes også at man ge land, der-
iblant Nor ge, inn for tol ker en arbeidsinn-
leieregulering i skat te av ta len, som inne -
bærer at der som man an ses som inn leid 
ar beids kraft, så vil unn ta ket ikke un der 
noen om sten dig het kom me til an ven del se. 
Med and re ord, ar beids lan det har rett til å 
be skat te lønns inn tek ten der som en per son 
er arbeidsinnleid for å job be i Nor ge.

Vår an be fa ling er at det for ut for uten-
lands opp hol det tas en gjen nom gang av 
føl gen de:

For ven tet va rig het på opp hold i ut lan det•	
Hvil ket sel skap som skal be ta le lønn•	
Hvil ket sel skap som skal bære kost na-•	
de ne knyt tet til uten lands opp hol det
Hvil ket sel skap som har nyt te av det •	
ar bei det som ut fø res un der uten lands-
opp hol det

Ba sert på den kon klu sjo nen man kom mer 
til, vil man kun ne inn ret te seg etter de 
for plik tel se ne som inn tref fer både i hjem-
lan det og ar beids lan det, ut ar bei de full sten-
dig kost nads es ti mat hvor det tas hen syn til 
alle fak to rer, set te opp en pro se dy re for 
kor rekt lønns inn be ret ning, ko ordi ne re 
forskuddstrekksforpliktelser i beg ge land, 
samt ko ordi ne re slik at man unn går  
dob belt be skat ning ved en de lig lig ning.

Trygd
Som ho ved re gel opp hø rer med lem ska pet i 
norsk fol ke trygd fra og med før s te ar beids-
dag i ut lan det, med mind re opp hol det i 
ut lan det er ment å vare el ler va rer i mind re 
enn 12 må ne der og per so nen er på norsk 
av løn ning.

Like vel må søk nad om fort satt med lem-
skap i norsk fol ke trygd frem set tes til NAV 
In ter na sjo nalt på sær skilt søk nads skje ma; 
NAV 02–08.05. Det te både for å være 
sik ret full tryg de dek ning un der uten lands-
opp hol det, og for å unn gå å be ta le tryg de- 
og ar beids gi ver av gift i ar beids lan det (gjel der 
for land Nor ge har inn gått tryg de av ta le 
med: EU/EØS, Ca na da, USA, Au stra lia 
mv).

Der som et stø nads til fel le skul le inn tref fe 
og det ikke er søkt om med lem skap, er det 
vik tig å være opp merk som på at med lem-

AL VOR LI GE KON SE KVEN SER: Der som 
et stø nads til fel le skul le inn tref fe og det ikke er 
søkt om med lem skap i norsk fol ke trygd, gis 
ikke med lem skap re tro spek tiv ef fekt på hel se-
de len og kon se kven se ne kan bli svært al vor li ge.
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      Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. 
     Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. 
     Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

   Har du planer om å starte regnskapsbyrå?

Nye utfordringer for revisjonsbransjen
Forslaget om oppheving av revisjonsplikten har ført til at en del 
revisorer også ønsker å ta ut autorisasjon som regnskapsfører. 
Dette gir mulighet for å tilby regnskapstjenester til kunder som evt. 
velger bort revisjon fom. 2011.

Hvilke løsninger bør revisor velge?  
I Duett Økonomisystem har vi i over 20 år levert smarte løsninger 
for regnskapsbransjen. Duett har elegante selvbetjeningsløsninger 
for en fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører. 
Mengden manuelt arbeid for regnskapsfører blir redusert til et 
minimum, og kunden blir også mer fornøyd.

Duett - for både revisjons- og regnskapsvirksomhet
I tillegg til bransjeløsningen for regnskapsførere, inneholder 
Duett også en spesialløsning for revisorer. Fokuset her er effektiv 
timefangst, timebudsjettering og fakturering i en helintegrert 
økonomiløsning. Slik kan samme programvare løse behovet for 
alle deres ansatte/selskaper, uansett om de driver med revisjon 
eller regnskapsføring. En felles løsning er kostnadseffektivt.

Daldata As - din totalleverandør
I tillegg til Duett Økonomisystem leverer vi markedsledende løsnin-
ger for lønn, reiseregninger, oppslagsverk og hjemmesider. Vi tilbyr 
IT-drift av alle dine programmer, slik at du kan jobbe på kontoret, fra 
hjemmekontor eller ute hos klientene med sikker og stabil pålogging.  

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss på tlf. 62 48 26 00, E-post daldata@daldata.no eller se 
www.daldata.no for mer informasjon om hva vi kan tilby deg. 

VPN eller 
WebPortal

  Selvbetjening for
          kundeneMed Daldata som samarbeids-

partner reduserer du antall 
leverandører og kontaktpunkter 
vesentlig. 

Vi tar ansvar for din totale IT-
løsning slik at du kan konsentere 
deg om din kjernevirksomhet.

skap ikke gis re tro spek tiv ef fekt på hel se-
de len og kon se kven se ne kan bli svært 
al vor li ge. Søk nad bør føl ge lig frem set tes 
før ar bei det i ut lan det på be gyn nes, i alle 
fall i de til fel le ne hvor man i ut gangs punk-
tet fal ler uten for med lem skap.

Sat se ne for med lem skap i fol ke tryg den 
va rie rer, men der som skat te mes sig bo sted  
i Nor ge opp rett hol des, vil sat sen for fort-
satt med lem skap ikke være høye re enn det 
man vil le be talt om man ut før te ar bei det  
i Nor ge.

For fa mi lie hvor med føl gen de ek te fel le 
ikke har inn tekt, vil hele fami lien være 
be ret ti get til så kalt av le det med lem skap. 
Det te inne bæ rer full dek ning uten eks tra 
kost nad.

Forsikring
Un der ar beid i ut lan det er det van lig at  
det teg nes til leggs for sik rin ger for med ar-
bei der ne. De mest van li ge for sik rin ge ne 
dek ker helse tje nes ter, eva kue ring og ut vi-
det dek ning for ei en de ler un der rei ser.

Dis se for sik rin ge ne kan kom me en ten  
i til legg til el ler i ste det for tryg de med lem-
skap. Det er imid ler tid vik tig å være opp-
merk som på at in gen for sik rin ger fullt ut 
kan li ke stil les med den dek nin gen man har 
gjen nom norsk fol ke trygd, og der som man 
vel ger å gå for for sik rings ord nin ger ale ne, 
bør man ha tatt en full ri si ko vur de ring og 
ori en te re ar beids ta ke ren om mu li ge kon se-
kven ser.

Pen sjon
Opp tje ning av pen sjons ret tig he ter (al ders-, 
ufø re- og et ter lat te pen sjon) un der mid ler-
ti dig ar beid i ut lan det, er det også vik tig å 
få av klart før ut rei se. En rek ke nor ske 
be drif ter opp rett hol der med lem skap fol ke-
tryg dens pen sjons del for sine ut send te 
ar beids ta ke re. Det te be tyr at opp tje nin gen 
vil fort set te i Nor ge selv om ar beids ta ke ren 
ar bei der i ut lan det. Med føl gen de fa mi lie-
med lem mer som ikke har pen sjons gi ven de 
inn tekt, må det også tas hen syn til. I for-
bin del se med ny pen sjons re form og inn -
førin gen av alleårs-re ge len, kan part ne ren 
mis te pen sjons opp tje ning ved å føl ge med 
til ut lan det. Man ge nor ske be drif ter til byr 

der for den ne grup pen en pri vat pen sjons-
plan og ufø re ka pi tal.

Ar beids rett
De uli ke lands arbeidsrettsbestemmelser 
va rie rer, både i for hold til for mal krav til 
ar beids kon trak ten og ufra vi ke li ge be stem-
mel ser om fe rie pen ger, ar beids tid, per mi-
sjon, opp si gel ses vern mv. I for kant av 
ar beids opp hol det i ut lan det, bør det tas en 
kon kret vur de ring av hjem lan dets og 
ar beids lan dets arbeids retts lige be stem mel-
ser. Etter den ne gjen nom gan gen bør 
ar beids kon trak ten har mo ni se res, slik at 
ar beids lan de nes ufra vi ke li ge be stem mel ser 
re flek te res i kon trak ten, samt at man eks-
pli sitt bør be stem me hvil ket lands rett som 
skal re gu le re ar beids for hol det (lov valg).

Etter norsk ar beids mil jø lov er det for 
uten lands opphold med va rig het på minst 
én må ned et krav om at det skal ut arbei des 
en utstasjoneringskontrakt. Kon trak ten 
skal som mi ni mum angi va rig he ten av 
ar bei det som skal ut fø res i ut lan det, hvil ken 
va lu ta lønn skal ut be ta les i, even tuelle 
kon tant- og na tu ral yt el ser knyt tet til uten-
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Årsabonnement:
Kr 800,–

Revisjon og Regnskap
revisjon og regnskap er et ledende fagblad innen 
revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og avgift. 
antall utgivelser i året: 8. 

abonnements prisen 
for den årlige 
 utgaven av 
 Årsoppgjørsfacta er: 

Medlem i 
 revisor foreningen
Kr 175,–

ikke-medlem:
Kr 225,–

Årsoppgjørsfacta
Årsoppgjørsfacta omtaler de  viktigste regnskaps-  
og skatte reglene som du  behøver å være kjent med  
i  forbindelse med årsopp gjøret. Utgivelsesdato i 2012 
er 16. januar. 

aksje
lovgivningen

10. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997.  
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp  
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 310,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hovedelementene i 
 aksjelovgivningen av 13. juni 1997. tiende utgave av 
boken er oppdatert med de nye minimumskravene til 
aksjekapital. Ventes januar/februar 2012.

Kr 295,–
Denne boken gjengir de generelle og spesielle regnskapsreglene 
som er  aktuelle for nærings drivende innen bygg og anlegg. 
Reglene  omfatter både reglene om den løpende bokføringen og 
regler knyttet til utarbeidelse av årsregnskap.

I tillegg til lovbestemmelser og forskrifter inneholder boken også 
NRS 2 Anleggs kontrakter samt et utdrag av en artikkel hentet fra 
Revisjon og Regnskap nr. 3/2002 om «Særregnskap innen bygg 
og anlegg».

Boken inneholder de regskapsreglene næringsdrivende innen 
bygg- og anleggsbransjen trenger for å føre regnskapet og sette 
opp et årsregnskap.

ISBN: 123-45-6789-012-8
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BYGG OG ANLEGG
– regnskap, skatt og avgift 2. utgave

BYGG OG ANLEGG
– regnskap, skatt og avgift 2. utgave

Bygg og anlegg – regnskap, skatt og avgift 
«Prosjektregnskap i bygge- og anleggs virksom-
het» av tystad og iversen (rr 7-2011) innleder 
denne regelverk samlingen, som omfatter reglene  
i bok føring, regnskap, skatt og avgift som er 
 aktuelle for bygge- og anleggsbransjen. 
annen utgave, november 2011.

verdivurdering
TeoreTiske modeller og prakTiske 

 Teknikker for å verdseTTe selskaper

Yngve kaldestad og Bjarne møller

verdivurdering
VERDIVURDERING gir leserne en praktisk 
veiledning i å verdivurdere selskaper og eiendeler. 
Boken gir en helhetlig fremstilling av de ulike 
problemstillingene man står ovenfor, og er tilpasset 
norske forhold.   

Boken omhandler både verdsettelser for transak
sjonsformål, og de særskilte krav som stilles til 
verdsettelser for regnskapsmessige, skattemessige og 
selskapsrettslige formål.  Boken går derfor også inn 
på verdsettelse av materielle og immaterielle eien
deler, herunder hvordan man kan fordele selskaps
verdien på poster innenfor og utenfor balansen.   

Fremstillingen er praktisk, men fokuserer samtidig 
på faglige problemer.  De seneste årene har vist oss  
at markeder er ikke effektive til enhver tid, og at 
sannsynlighetsfordelinger ofte ikke er normalfordelte 
og uavhengige.  Boken diskuterer hvordan vi 
kommer fra teoretiske modeller til markedsverdier.   

Boken er basert på forfatternes omfattende erfaring 
med verdsettelser i det norske markedet og stiller seg 
på flere områder tvilende til ukritisk bruk av uten
landsk empiri.  Begge forfatterne arbeider til daglig 
med verdivurdering i Ernst & Young.
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ISBN: 978-82-7082-314-7
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TeoreTiske modeller og 
prakTiske Teknikker for  

å verdseTTe selskaper

Kr 775,–

Verdivurdering – Teoretiske modeller og 
praktiske t eknikker for å verdsette selskaper
Boken gir en praktisk veiledning i å verdivurdere 
 selskaper og eiendeler. Både verdsettelser for transak-
sjonsformål og de krav som stilles til verdsettelser for 
regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige 
formål, omhandles. forfatterne arbeider med verdi-
vurdering i ernst & Young. November 2011.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

4. utgave

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon

Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdi-
avgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene 
i de to lovene.
 
I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens 
systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lov-
forarbeidene.
 
Annen utgave var utvidet med lov og forskrift, og disse ble gjengitt som 
vedlegg bak i boken.
 
I den tredje utgaven er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på 
kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. Denne utgaven er 
også utvidet med forskriftsspeil. 
 
Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, advo-
kater og andre brukere av merverdiavgiftsloven.
 
Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, 
BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske 
Revisorforening, har bistått med faglige råd.

ISBN 978-82-7082-302-4
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Kr 360,–

Merverdiavgiftsloven – en presentasjon
Boken gir en praktisk og nyttig presentasjon av  
den nye merverdiavgiftsloven som trådte i kraft 
1. januar 2010. Boken inneholder også lovspeil, lov og 
forskrift. fjerde utgave er oppdatert pr. januar 2012.

M
erverdiavgift i regnskapet 2012

ISBN: 978-82-7082-308-6

2012

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 235,–

Merverdiavgift i regnskapet 2012
et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supplement  
til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om merverdi-
avgift. Januar 2012.

2012

Revisors
Håndbok

ISBN 978-82-7082-306-2

Revisors H
åndbok 2012

Kr 895,–

Revisors Håndbok 2012
en samling av de viktigste lover, forskrifter, regler 
m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. en 
lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 
Januar 2012.

Engelske oversettelser av norske lover
Aksjelovene (Norwegian  Company Legislation)  
Kr 520,–
Bokføringsreglene (Norwegian Bookkeeping Legislation)  
Kr 430,–
Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.
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Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an english translation of the 

Norwegian Bookkeeping act of 19 November 2004, the regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. it is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2012. 

additional updating of the eBook may take place in the event of post-

publishing amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, government authorised Translators, 

allegro aS. Later amendments have been made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. 

Ytter ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Company Legislation

Norwegian accounting act

Norwegian VaT act

y(7II2H0*SMNMKS(

ISBN 978-82-7082-320-8
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Norwegian Company Legislation

Norwegian Company Legislation is an english translation of the two 
Norwegian Companies acts:
	 •	Act	no.	44	of	13	June	1997	relating	to	limited	liability	companies
	 •	Act	no.	45	of	13	June	1997	relating	to	public	limited	liability	companies
It	is	a	combined	printed-electronic	book.	This	edition	is	updated	as	per	 
1	January	2012.	Additional	updating	of	the	eBook	may	take	place	in	the	
event	of	post-publishing	amendments.
	 Norwegian	Company	Legislation	was	translated	in	1997	by	Inter-Set	
and	revised	in	2000	by	Douglas	Ferguson,	Government	Authorised	
Translator,	Allegro	AS	Språktjenester.	Later	amendments	have	been	 
made	by	Den	norske	Revisorforening	and	Douglas	Ferguson,	 
Allegro	AS	Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av  
de norske aksjelovene
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF).  
Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. Ytterligere oppdatering 
av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.
 Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og 
revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS 
Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening 
og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian	Bookkeeping	Legislation
Norwegian	Accounting	Act
Norwegian	VAT	Act

y(7II2H0*SMNLTM(

ISBN 978-82-7082-319-2

18982_Ann_Boker_Tidsskrifter_Revisjon&Regnskap_nr1_210x297.indd   1 10.01.12   15.53

landsarbeidet, samt even tuelle vil kår for 
ar beids ta ke rens hjem rei se. Frist for å ut ar-
bei de til leggs kon trakt er én må ned etter at 
ar beids opp hol det i ut lan det be gyn te.

I til legg til de oven nevn te punk te ne, er det 
vik tig å ha et av klart for hold til hvil ken 
ju ri disk en het som skal an ses å være 
ar beids gi ver un der ar beids opp hol det, her-
un der hvil ket sel skap som skal ha in struk-
sjons myn dig het og bære ri si koen for 
ar beids re sul ta tet. I til legg til det rent 
arbeids retts lige, vil det te også kun ne ha 
be tyd ning for hvor vidt ar beids ta ke rens 
ak ti vi tet i ar beids lan det med fø rer en ri si ko 
for etab le ring av skat te plik tig virk som het i 
ar beids lan det for hjem lan dets ar beids gi ver.

Fe rie pen ger
Norsk fe rie tid og fe rie pen ge sy stem står i 
sær stil ling og det er svært vik tig at ret tig-
he ter til fe rie tid og fe rie pen ger re gu le res 
spe si fikt i til leggs kon trak ten, både for 
nord menn som job ber uten for Nor ge, og 
for ut len din ger som job ber mid ler ti dig i 
Nor ge. Ar beids gi ver vil ha be vis byr den for 
hva som er av talt, og det er der for vik tig å 
do ku men te re hva som er av talt, samt at 
ar beids ta ker har fått ut før lig for klart kon se-
kven se ne av re gu le rin ge ne. Norsk fe rie lov 
inne hol der ufra vi ke li ge mi ni mums be stem-
mel ser, hvil ket inne bæ rer at det kun er 
ad gang til å av ta le av vi kende ord nin ger, 
der som dis se gir bed re ret tig he ter for den 
an sat te enn det som føl ger av lo ven.

Sær li ge ut ford rin ger opp står når den 
an sat te er på net to lønn un der uten lands-
opp hol det.

Net to lønn
Man ge in ter na sjo na le sel ska per som sen der 
ar beids ta ke re uten lands, til byr sine an sat te 
nettolønnsavtaler. Dis se av ta le ne ga ran te-
rer den an sat te et net to be løp, hvor ar beids-
gi ve ren bæ rer kost na de ne knyt tet til skatt 
og tryg de av gift både i ar beids lan det og 
hjem lan det. For de le ne med en nettolønns-
avtale, er at den an sat te har en ga ran ti og 
for ut sig bar het i for hold til inn tekt un der 
uten lands opp hol det, og at even tuelle end-
rin ger i skat te sat ser og re gel verk for øv rig, 
ikke vil ha nega tive kon se kven ser for ham 
el ler hen ne.

Det er en ut bredt opp fat ning om at net to-
lønn er ve sent lig dy re re enn bruttolønns-
avtaler, men den to tale kost na den er ute-
luk ken de be tin get av me to den man bru ker 
for å kom me frem til stør rel sen på net to-
løn nen, samt også hvil ke lønns kom po nen-
ter man in klu de rer i utstasjonerings-

pakken. Det te be tyr at man i prin sip pet 
kan opp nå sam me for ut sig bar het og trygg-
het for den an sat te som rei ser ut, uten at 
man en der opp med en høye re kost nad 
enn til sik tet.

Compliance og kost nads kal ky ler
Øns ket om og be ho vet for å be nyt te seg av 
ar beids kraft på tvers av lan de gren se ne, er 
som of test dre vet av stra te gisk hen syn og/
el ler kon kret prosjektbehov. Å kun ne op ti-
ma li se re bruk av til gjen ge li ge res sur ser 
uav hen gig av geo gra fisk til knyt ning, 
ut nyt te spiss kom pe tan se glo balt og til by 
sine ar beids ta ke re ut vik lings mu lig he ter vil 
være kon kur ran se for trinn i da gens glo ba le 
ver den.

Sel ska pe ne må imid ler tid etab le re en in fra-
struk tur som er i stand til å fan ge opp 
ar beids ta ke re som ar bei der mid ler ti dig på 
tvers av lan de gren se ne, slik at ri si ko knyt-
tet til compliance re du se res el ler eli mi ne-
res. Vi de re er det vik tig at utsendingskost-
naden be reg nes, slik at både ar beids gi ver 
hjem me og sel ska pet i ut lan det er klar over 
de fak tis ke kost na de ne. En slik kost nads-
kal ky le bør in ne hol de ele men ter som alle 
kon tant- og na tu ral yt el ser, ar beids gi vers 
even tuelle an svar for skat ter og av gif ter 
samt ad mi nist ra sjons kost na der. Det fin nes 
til gjen ge lig verk tøy som en kelt kan es ti-
me re full kost nad for hele utsendings-
perioden.

Be skat ning av na tu ral yt el ser
Re gel ver ket knyt tet til be skat ning av na tu ral -
yt el ser er ulikt fra land til land. For pend le re 
fra og til Nor ge vil det i fler tal let av til -
felle ne være mu lig for ar beids gi ver å dek ke 
rei se ut gif ter og bo lig uten at det te ut lø ser 
skatte plikt. Det er imid ler tid vis se be tin-
gel ser som må være opp fylt, og det er for-
skjel ler av hen gig av hvil ket land man  
kom mer fra.

Kul tu rell tre ning
Fle re av de stør re sel ska pe ne til byr de 
an sat te kul tu rell tre ning før de skal rei se  
til et frem med land. Det for hold at den 
an sat te som skal ut sta sjo ne res, kjen ner til 
kul tur og tra di sjo ner i ar beids for hol det  
i ar beids lan det, vil i man ge til fel ler være  
en vik tig for at ut sta sjo ne rin gen skal være 
vel lyk ket. Der som den an sat te skal ha med 
fami lien til ut lan det, er det vik tig at hele 
fami lien så raskt som mu lig kom mer inn i 
et so si alt mil jø i ar beids lan det, og kul tu rell 
tre ning vil der for i man ge til fel ler være en 
ver di full in ves te ring.

Po li cy
Sel ska per med global virk som het bør ha et 
over ord net ram me verk som re gu le rer 
be tin gel ser de an sat te skal gis og ord nin ger 
de skal være om fat tet av. Et grun dig po li cy -
do ku ment som re gu le rer ho ved punk te ne 
knyt tet til et mid ler ti dig uten lands-
opphold, vil øke for ut sig bar he ten både for 
ar beids gi ver og ar beids ta ker, sam ti dig som 
unø di ge dis ku sjo ner un der veis unn gås.

Ty pis ke punk ter som re gu le res i en po li cy er:
De fi ni sjo ner av be gre per i policydoku-•	
mentet
Ru ti ner for ut vel gel se av an satt som •	
skal ut sta sjo ne res
Ar beids gi ver til knyt ning•	
Lov valg•	
Fast set tel se av lønns ni vå•	
Bo nus og and re in cen tiv ord nin ger•	
Na tu ral yt el ser (bo lig, hjem rei ser, bil, •	
flyt te kost na der, språk kurs, kul tu rell 
tre ning mv.)
Skatt (net to lønn, brut to lønn, skat te-•	
utjev ning)
Tryg de til knyt ning, pen sjon og for sik-•	
ring
Fe rie tid og fe rie pen ger•	
Nega tiv og/el ler po si tiv kostnads-•	
utjevning, cost of li ving, hardship, 
qual ity of li ving mv.
Ret nings lin jer for:•	

Skat te råd giv ning/Selvangivelses-•	
bistand
Opp hør av ut sta sjo ne ring•	
Re pat rie ring og lønns fast set tel se •	
etter hjem komst

Det er vik tig at policydokumentet for ank-
res i for ret nings om rå de ne som har an svar 
for med ar bei der ne som job ber på tvers av 
lan de gren se ne, slik at re gu le rin ge ne i po li cy en 
et ter le ves.

IN VES TE RING: Kul tu rell tre ning vil i 
man ge til fel ler være en ver di full in ves te ring.
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Årsabonnement:
Kr 800,–

Revisjon og Regnskap
revisjon og regnskap er et ledende fagblad innen 
revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og avgift. 
antall utgivelser i året: 8. 

abonnements prisen 
for den årlige 
 utgaven av 
 Årsoppgjørsfacta er: 

Medlem i 
 revisor foreningen
Kr 175,–

ikke-medlem:
Kr 225,–

Årsoppgjørsfacta
Årsoppgjørsfacta omtaler de  viktigste regnskaps-  
og skatte reglene som du  behøver å være kjent med  
i  forbindelse med årsopp gjøret. Utgivelsesdato i 2012 
er 16. januar. 

aksje
lovgivningen

10. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997.  
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp  
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 310,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hovedelementene i 
 aksjelovgivningen av 13. juni 1997. tiende utgave av 
boken er oppdatert med de nye minimumskravene til 
aksjekapital. Ventes januar/februar 2012.

Kr 295,–
Denne boken gjengir de generelle og spesielle regnskapsreglene 
som er  aktuelle for nærings drivende innen bygg og anlegg. 
Reglene  omfatter både reglene om den løpende bokføringen og 
regler knyttet til utarbeidelse av årsregnskap.

I tillegg til lovbestemmelser og forskrifter inneholder boken også 
NRS 2 Anleggs kontrakter samt et utdrag av en artikkel hentet fra 
Revisjon og Regnskap nr. 3/2002 om «Særregnskap innen bygg 
og anlegg».

Boken inneholder de regskapsreglene næringsdrivende innen 
bygg- og anleggsbransjen trenger for å føre regnskapet og sette 
opp et årsregnskap.

ISBN: 123-45-6789-012-8
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BYGG OG ANLEGG
– regnskap, skatt og avgift 2. utgave

BYGG OG ANLEGG
– regnskap, skatt og avgift 2. utgave

Bygg og anlegg – regnskap, skatt og avgift 
«Prosjektregnskap i bygge- og anleggs virksom-
het» av tystad og iversen (rr 7-2011) innleder 
denne regelverk samlingen, som omfatter reglene  
i bok føring, regnskap, skatt og avgift som er 
 aktuelle for bygge- og anleggsbransjen. 
annen utgave, november 2011.

verdivurdering
TeoreTiske modeller og prakTiske 

 Teknikker for å verdseTTe selskaper

Yngve kaldestad og Bjarne møller

verdivurdering
VERDIVURDERING gir leserne en praktisk 
veiledning i å verdivurdere selskaper og eiendeler. 
Boken gir en helhetlig fremstilling av de ulike 
problemstillingene man står ovenfor, og er tilpasset 
norske forhold.   

Boken omhandler både verdsettelser for transak
sjonsformål, og de særskilte krav som stilles til 
verdsettelser for regnskapsmessige, skattemessige og 
selskapsrettslige formål.  Boken går derfor også inn 
på verdsettelse av materielle og immaterielle eien
deler, herunder hvordan man kan fordele selskaps
verdien på poster innenfor og utenfor balansen.   

Fremstillingen er praktisk, men fokuserer samtidig 
på faglige problemer.  De seneste årene har vist oss  
at markeder er ikke effektive til enhver tid, og at 
sannsynlighetsfordelinger ofte ikke er normalfordelte 
og uavhengige.  Boken diskuterer hvordan vi 
kommer fra teoretiske modeller til markedsverdier.   

Boken er basert på forfatternes omfattende erfaring 
med verdsettelser i det norske markedet og stiller seg 
på flere områder tvilende til ukritisk bruk av uten
landsk empiri.  Begge forfatterne arbeider til daglig 
med verdivurdering i Ernst & Young.
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ISBN: 978-82-7082-314-7
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TeoreTiske modeller og 
prakTiske Teknikker for  

å verdseTTe selskaper

Kr 775,–

Verdivurdering – Teoretiske modeller og 
praktiske t eknikker for å verdsette selskaper
Boken gir en praktisk veiledning i å verdivurdere 
 selskaper og eiendeler. Både verdsettelser for transak-
sjonsformål og de krav som stilles til verdsettelser for 
regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige 
formål, omhandles. forfatterne arbeider med verdi-
vurdering i ernst & Young. November 2011.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

4. utgave

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon

Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdi-
avgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene 
i de to lovene.
 
I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens 
systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lov-
forarbeidene.
 
Annen utgave var utvidet med lov og forskrift, og disse ble gjengitt som 
vedlegg bak i boken.
 
I den tredje utgaven er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på 
kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. Denne utgaven er 
også utvidet med forskriftsspeil. 
 
Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, advo-
kater og andre brukere av merverdiavgiftsloven.
 
Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, 
BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske 
Revisorforening, har bistått med faglige råd.

ISBN 978-82-7082-302-4
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Kr 360,–

Merverdiavgiftsloven – en presentasjon
Boken gir en praktisk og nyttig presentasjon av  
den nye merverdiavgiftsloven som trådte i kraft 
1. januar 2010. Boken inneholder også lovspeil, lov og 
forskrift. fjerde utgave er oppdatert pr. januar 2012.

M
erverdiavgift i regnskapet 2012

ISBN: 978-82-7082-308-6

2012

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 235,–

Merverdiavgift i regnskapet 2012
et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supplement  
til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om merverdi-
avgift. Januar 2012.

2012

Revisors
Håndbok

ISBN 978-82-7082-306-2

Revisors H
åndbok 2012

Kr 895,–

Revisors Håndbok 2012
en samling av de viktigste lover, forskrifter, regler 
m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. en 
lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 
Januar 2012.

Engelske oversettelser av norske lover
Aksjelovene (Norwegian  Company Legislation)  
Kr 520,–
Bokføringsreglene (Norwegian Bookkeeping Legislation)  
Kr 430,–
Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.
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Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an english translation of the 

Norwegian Bookkeeping act of 19 November 2004, the regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. it is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2012. 

additional updating of the eBook may take place in the event of post-

publishing amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, government authorised Translators, 

allegro aS. Later amendments have been made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. 

Ytter ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Company Legislation

Norwegian accounting act

Norwegian VaT act
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ISBN 978-82-7082-320-8
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Norwegian Company Legislation

Norwegian Company Legislation is an english translation of the two 
Norwegian Companies acts:
	 •	Act	no.	44	of	13	June	1997	relating	to	limited	liability	companies
	 •	Act	no.	45	of	13	June	1997	relating	to	public	limited	liability	companies
It	is	a	combined	printed-electronic	book.	This	edition	is	updated	as	per	 
1	January	2012.	Additional	updating	of	the	eBook	may	take	place	in	the	
event	of	post-publishing	amendments.
	 Norwegian	Company	Legislation	was	translated	in	1997	by	Inter-Set	
and	revised	in	2000	by	Douglas	Ferguson,	Government	Authorised	
Translator,	Allegro	AS	Språktjenester.	Later	amendments	have	been	 
made	by	Den	norske	Revisorforening	and	Douglas	Ferguson,	 
Allegro	AS	Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av  
de norske aksjelovene
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF).  
Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. Ytterligere oppdatering 
av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.
 Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og 
revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS 
Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening 
og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian	Bookkeeping	Legislation
Norwegian	Accounting	Act
Norwegian	VAT	Act
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ISBN 978-82-7082-319-2
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