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Internasjonal skatt og avgift

Sidene er utarbeidet av advokatfull-
mektigene Linda Hjelvik Amsrud og 
Morten Rivelsrud, begge Deloitte 
Advokatfirma AS.

Frank ri ke fjer ner tak for re gi - 
st re rings av gift ved salg av ak sjer
Et til legg in klu dert i Frank ri kes bud sjett-
inn stil ling for 2012 inne bæ rer en opp he-
ving av et øvre tak på re gist re rings av gift i 
for bin del se med salg av ak sjer i et fransk 
ak sje sel skap.

Un der nå væ ren de reg ler fø rer et salg av 
ak sjer i et fransk ak sje sel skap til re gist re-
rings av gift på 3 % av salgs sum men, el ler 
mar keds ver di en hvis den er høye re, inn til 
en salgs sum på EUR 5000 pr. trans ak sjon. 
Reg lene er an sett for å være svært for del ak-
ti ge, et ter som det ved over dra gel se av 
ak sjer i and re ty per fran ske sel ska per 
be reg nes en toll av gift på 3 % el ler 5 %  
av salgs sum men uten et øvre tak.

En opp he ving av ta ket på EUR 5000 pr. 
trans ak sjon vil med fø re en be ty de lig økt 
skat te be last ning ved frem ti di ge trans ak sjo-
ner. For å lem pe den uguns ti ge skat te virk-
nin gen for mind re trans ak sjo ner, er det fo re-
slått at re gist re rings av gif ten skal øke pro gres-
sivt. Reg lene gjel der fra 1. ja nu ar 2012.

Bra sil med nye in sen ti ver for 
fi nan si el le trans ak sjo ner
Re gje rin gen i Bra sil pub li ser te 1. de sem ber 
2011 en for ord ning som re du se rer skat te-
sat sen ved fi nan si el le trans ak sjo ner (IOF). 
Skat ten på hvi ler trans ak sjo ner som in vol-
ve rer va lu ta han del, kre ditt, for sik rin ger og 
verdipapirtransaksjoner. Skat te ra ten re du-
se res til null i de fles te til fel le ne ved IOF-
trans ak sjo ner re la tert til in ves te rin ger fore-
tatt av uten land ske ju ri dis ke en he ter og 
per son li ge in ves to rer på den bra si li an ske 

bør sen. Hen sik ten er å sti mu le re til økte 
in ves te rin ger fra ut lan det på det bra si li an-
ske børs mar ke det. Re ge len trer i kraft 1. 
de sem ber 2011.

OECD fjer ner Uru guay fra 
svar te lis ten
OECD an non ser te 15. de sem ber 2011 at 
Uru guay er fjer net fra svar te lis ten, som 
føl ge av at lan det har inn gått 12 av ta ler 
om ut veks ling av skat te in for ma sjon. Uru-
guay ble plas sert på svar te lis ten i ap ril 
2009 med den be grun nel se at lan det ikke 
had de for plik tet seg til å føl ge de in ter na-
sjo na le ak sep ter te stan dar de ne.

Om fat ten de end rin ger i 
av gifts re gel ver ket i Russ land
Rus sis ke myn dig he ter ved tok 19. juli 2011 
om fat ten de end rin ger i av gifts re gel ver ket. 
End rin ge ne inne bæ rer bl.a. at det rus sis ke 
av gifts om rå det – når det gjel der le ve ran ser 
av va rer – ut vi des til å om fat te rus sisk 
kon ti nen tal sok kel. Le ve ran ser av va rer til 
rus sisk kon ti nen tal sok kel vil så le des som 
ut gangs punkt være un der lagt mer verdi-
avgift. De nye reg lene tråd te i det ve sent-
li ge i kraft 1. ok to ber 2011.

End ret av gifts sats i Un garn
Med virk ning fra 1. ja nu ar 2012 økes stan-
dard sat sen for mer verdi avgift i Un garn fra 
25 % til 27 %. Un garn har der med, som 
før s te EU-land, inn ført en av gifts sats som 
over sti ger 25 %. Tid li ge re har det vært en 
ut bredt for stå el se at med lems land i EU er 
for hind ret fra å inn fø re en sats som over sti-
ger 25 %. Det te har imid ler tid ald ri blitt 
for melt ved tatt av EU-kom mi sjo nen. Som 
føl ge av det te ut gjør den nye av gifts sat sen i 

Un garn ikke et for melt brudd på av gifts re-
gel ver ket i EU. Sat sen er like vel i strid med 
lang va rig prak sis i med lems sta te ne.

End ret prak sis knyt tet til 
fra drags rett i Un garn
Etter tid li ge re for valt nings prak sis fikk 
av gifts sub jek ter i Un garn ikke ut be talt 
mer verdi avgift til gode der som av gifts sub-
jek tet ikke kun ne godt gjø re at de ak tuelle 
kost na de ne fak tisk var be talt. Fra drags ret-
ten ble i dis se til fel le ne vi de re ført til se ne re 
om set nings opp ga ver. Pro blem stil lin gen ble 
frem lagt for EU-dom sto len som be slut tet 
at prak si sen var i strid med EU-ret ten (sak 
C-274/10). Med virk ning fra 27. sep tem-
ber ble der for av gifts sub jek ter gitt mu lig-
het til å fra drags fø re inn gå en de mer verdi-
avgift på or di nær måte i sine om set nings-
opp ga ver, uav hen gig av hvor vidt de 
ak tuelle kost na de ne er be talt.

En kelte and re EU-land, her un der Po len, 
har tra di sjo nelt hatt lig nen de prak sis som 
Un garn. Pol ske myn dig he ter har imid ler-
tid fore lø pig ikke sig na li sert noen end ring 
av gjel den de prak sis.



årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

Vi velger å ikke tro det.
Men vi oppfordrer deg til å utfordre påstanden selv.
Det er enklere å bytte system enn du tror.
Besøk www.mokastet.no/bytt 

Tlf: 69 15 84 00 -   firmapost@mokastet.no

”Vi har alltid store 
forventninger til programmet 
og blir aldri skuffet.”

”Takk for et supert program. 
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”

”Takk for at dere virkelig klarer å 
levere så tidlig i desember. Perfekt 
timing da jeg er i gang med å 
ferdigstille årsoppgjør.”

”Spesifikasjonen av 
midlertidige forskjeller er unik 
og lett forståelig.”

”Notesenteret var HELT TOPP
 – dette var BRA!!! Alle mine 
skal over på denne fremfor å 
tulle med noter ved siden av.”

”Benytter anledningen nok 
en gang til å skryte av dere. 
Kjempegodt program og 
supergod service!”

”Det er alltid oppdatert, meget brukervennlig, 
oversiktlig, rask tilbakemelding. 
Det er sjelden feil og dersom de skulle 
forekomme blir de hurtig rettet. Meget bra!”

”Vi får alltid raskt svar når vi har 
behov for support. Dette gjelder ikke 
bare programmet, men også faglige 
spørsmål til ligningspapirer, 
årsregnskap med mer.”

”Her er alle eventualiteter tatt til grunn. 
Det er vanskelig å gjøre noe som blir feil. 
Det er bra beskrivelse hele veien og gode 
”informasjonskapsler” i saldobalansen.”

”Kunnskap hos dem som skal 
hjelpe meg i en hektisk periode 
er avgjørende for å gi god 
service. Her er Mokastet Data AS 
best i klassen.”

” Programmet skjemmer oss bort med sin 
nøyaktighet og det gjør ligningspapirer 
nærmest helt ferdig for oss. 
Vi stortrives med Total og det er derfor vi 
aldri har hatt tanke om å skifte 
årsoppgjørprogram.”

”Som tidligere bruker av 
###  så jeg med gru fram til 
nytt program med masse 
telefoner for å komme i gang. 
Men jeg må si jeg er imponert. 
Har kjørt igjennom et par 
klienter, hentet fra og levert til 
Altinn uten problem.”

”Et uvurderlig program. 
Programmet er oppdatert og à jour og 
brukerstøtten er hurtig og god.  
Total bidrar til et effektivt årsoppgjør.”

”Tusen takk – dette er bare 
helt fantastisk – support når vi 
trenger det som mest.”

”Har tidligere benyttet to andre 
årsoppgjørprogram, men synes 
Total er mye bedre.”

”Total har lagt stor vekt på 
automatikk. Vi bruker 
”Minihjelp”-malen som 
arbeidsmetode i Total og 
da blir ingenting glemt.”

”Når det gjelder Mokastet 
Data AS er alle superlativer 
brukt opp. Seier derfor berre 
tusen takk og ha en fin helg!”
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Lett å mestre

Maestro Revisjon for deg som ønsker 
fleksible og brukervennlige løsninger
Maestro Revisjon er fleksibelt og et godt verktøy ved 
revisjon av små og mellomstore selskaper. 
Programmet er fleksibelt slik at revisor skal kunne beholde 
sin egenart og videreføre sin metodikk. Revisor kan selv 
bestemme i hvilken rekkefølge handlinger i revisjons-
prosessen utføres, og programmet legger derfor ikke 
strenge føringer på utøvelsen av revisjonsprogrammet. 
 
Kontakt oss på 02575 for visning og et godt tilbud!
Mer informasjon på www.maestro.no

Kikkut.no   Bilde: Nordicphoto.no

lett å mestre

Maestro serverer deg 
og din bedrift frokost 
med ferskpresset 
eplejuce. Har du lyst 
på frokost og en 
presentasjon av 
Maestro revisjon? 
Ring oss på 02575, 
så sees vi hos dere.

 

     

   fleksibilitet

= frustrert revisor

   revisjonsprogram ÷



Økonomisk styring og kontroll.
 Punktum.       

For mer informasjon om 
Finales programmer send 

kodeord Finale til

eller send e-post til 
firmapost@finale.no

Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre 
med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, 
dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, perioderapporter, konsern -
regnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.  
I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres  
umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos www.finale.no.

Finale Systemer as         Tlf.: 4000 2215         e-post: firmapost@finale.no         SMS Finale til 26112         www.finale.no 
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