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Ita lien ske skat te myn dig he ter 
klar gjør reg ler ved rø ren de 
ut nyt tel se av frem før bart 
un der skudd
Ita lien ske skat te myn dig he ter har pub li sert 
en ut ta lel se der de pre si se rer den skat te-
mes si ge be hand lin gen av net to frem før bart 
un der skudd, som føl ge av reg lene in tro du-
sert i Law Decree No. 98/2011. Reg lene 
tråd te i kraft fra 1. ja nu ar 2011. 

Tid li ge re kun ne skat te mes sig un der skudd 
frem fø res i inn til fem år. Un der skudd  
i for bin del se med opp start av ny for ret-
nings virk som het (inn til tre år) kun ne 
imid ler tid frem fø res uten tids be grens ning. 
Ved inn fø rin gen av de nye reg lene er fem-
års re ge len fjer net. I til legg er det in tro du-
sert en be grens ning, slik at tap kun kan 
ut lig nes opp mot 80 % av skatt bar inn tekt 
i mot set ning til 100 %, slik reg lene lød 
tid li ge re. Be grens nin gen gjel der ikke for 
un der skudd i for bin del se med opp start av 
virk som het. Reg lene fra 1. ja nu ar 2011 
har også virk ning for un der skudd på dratt 
fra 2006 som frem de les var ube nyt tet  
pr. 31. de sem ber 2010. 

Det danske par la mentet ved tar 
skat te end rin ger
I de sem ber 2011 ved tok det dan ske par la-
men tet fle re end rin ger i selskapsskatte-
regimet.

Tid li ge re var over dra gel se av ak sjer el ler 
virk som het til an sat te i sel ska pet el ler 
slekt nin ger av ak sjo nær unn tatt fra skatte-
plikt. Skat te fri tak var imid ler tid be tin get 
av at over fø rin gen skjed de med skat te mes-
sig kon ti nui tet, og at de over før te ei en de-
le ne el ler inn tek te ne ikke over steg 75 % av 
den to tale ver dien av sel ska pets ei en de ler 
el ler inn tek ter. Fra og med 1. ja nu ar 2012 
er pro sent sat sen satt ned til 50 %. 

Med virk ning fra 1. ja nu ar 2012 er også 
sel ska per som li der tap til knyt tet forsk ning 
og ut vik ling be ret ti get til et skat te fra drag 
til sva rende skat te ver di en av de res ut gif ter 
til forsk ning og ut vik ling (pr. tids punkt 
25 % av kost na de ne). Mak si malt skat te fra-
drag pr. grup pe er DKK 1,25 mil lion.      

Elek tro nisk rap por te ring av 
mer verdi avgift i UK
Med virk ning fra 1. ap ril 2012 vil alle 
sel ska per som er re gi strert for mer verdi-
avgift i UK, være for plik tet til å inn le ve re 
sine om set nings opp ga ver elek tro nisk.  
Sel ska pe ne vil også være for plik tet til  
å inn be ta le even tuelle av gifts krav gjen nom 
elek tro nisk be ta ling.

Internasjonal skatt og avgift

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

End rin ger i av gifts re gel ver ket  
i Bel gia
Med virk ning fra 1. ja nu ar 2012 ble en 
rek ke end rin ger i det bel gis ke av gifts re gel-
ver ket im ple men tert. End rin ge ne inne -
bærer bl.a. at ser ve rings tje nes ter ifm.  
markedsføringsarrangementer ikke len ger 
vil være fra drags be ret ti ge de. Det te vil ha 
di rek te be tyd ning for re fu sjons ad gan gen 
til nor ske sel ska per som på drar seg den ne 
ty pen kost na der i Bel gia. 

Vi de re ble av gifts be hand lin gen av en kelte 
yt el ser end ret. Blant an net ble av gifts sat sen for 
di gi ta le TV-tje nes ter end ret fra 12 til 21 %. 

End rin ger i av gifts re gel ver ket  
i Ita lia
Ita lien ske myn dig he ter ved tok 24. ja nu ar 
2012 en rek ke end rin ger i gjel den de 
av gifts re gel verk, sær lig når det gjel der 
av gifts be hand lin gen ved ut leie og salg av 
fast eien dom. Det nye re gel ver ket inne bæ-
rer bl.a. at en re du sert av gifts sats på 10 % 
kan be nyt tes på vis se for mer for ut leie.  
I til legg fø rer re gel ver ket med seg en klar-
gjø ring av gren se drag nin gen mel lom 
av gifts plik tig og unn tatt ut leie virk som het.
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Akelius Revisjon hjelper deg med å oppfylle
dokumentsjonskravene i RS på en svært
effektiv måte.

Akelius Revisjon kan tilpasses klientens
størrelse, oppdragsrisiko og din egen metodikk.
Programmet er fleksibelt og kan også 
justeres underveis med hensyn til endring i
størrelse, risiko eller andre forhold.

Akelius Revisjon er delt i følgende arbeids-
områder: Basisopplysninger, planlegging,
utførelse og rapportering.

FOR MER INFORMASJON,
RING 22 34 60 00 
ELLER SE PÅ WWW.AKELIUS.NO

B
a

s
e

C
a

m
p

Er du à jour 
med de nye internasjonale

revisjonsstandardene?

Oversiktlig trestruktur
Fungerer som en rød tråd som
guider deg gjennom hele 
planleggingsfasen.

Slutt på mange ”gule lapper”
Gir deg mulighet til å gjøre noteringer
fortløpende.

Enkele fleksible tilpasninger
Gir deg muligheten til å tilpasse
trestrukturen etter risikobehovet.
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Kursene inngår i Oppdateringsprogrammet, men er åpne for alle. 
For informasjon og påmelding, se revisorforeningen.no

Kurs høsten 2012 som  
arrangeres flere steder i landet:

SEPTEMBER/OKTOBER

EtisKE Krav Og dilEmmaEr FOr rEvisOrEr
Kurset skal gi deg kjennskap til sentrale bestemmelser i regelverk og øke 
bevisstheten om revisorers adferd. Aktuelle situasjoner og gråsoner som 
revisor og kunde kan støte på i hverdagen, vil bli drøftet. Kurset er en videre
føring av tidligere etikkurs, men tidligere deltakelse er ikke en forutsetning 
for utbyttet. 

Vurdering:
Revisor: 7 t etikk

Faglig ansvarlige
Statsautorisert revisor Lasse Birkeland, BDO
Konsulent Helge Dietrichson, Nadivana Consult

SEPTEMBER/OKTOBER

sKattErEttsligE FallgruvEr
I dette kurset har vi plukket ut en rekke problemstillinger fra hele skatteret
tens område som ofte oppfattes som vanskelige, lette å overse eller misfor
stå. Enkelte selskapsrettslige og arveavgiftsrettslige problemstillinger vil 
også bli behandlet. Praktiske eksempler vil bli gjennomgått med fokus på 
hvordan man kan unngå å gjøre skatterettslige feil, samt belyse eventuelle 
ulike handlings  alternativer.

Vurdering:
Revisor: 5 t skatt og 2 t annet
Regnskapsfører: 5 t skatt og 2 t rettslære

Faglig ansvarlige
Advokat Trine Husaas, Advokatfirmaet Husaas
Advokat TrondErik Andersen, Simonsen Advokatfirma DA

OKTOBER/NOVEMBER

rEvisOrs rappOrtEringspliKtEr  
Og rEaKsjOnsFOrmEr
Kurset vil ta for seg lovbestemmelser om revisors rett og plikt til å  rapportere 
til styret, skattemyndighetene, politiet, Økokrim og Finans tilsynet. Revisors 
kommunikasjon, bruk av epost, dokumentasjon og språkbruk vil bli om
handlet. 

Vurdering:
Revisor: 7 t revisjon

Faglig ansvarlige
Statsautorisert revisor Terje Tvedt, BDO
Statsautorisert revisor Roger Kjelløkken, PWC
Statsautorisert revisor Kai Holhjem, KPMG

NOVEMBER/DESEMBER

utvalgtE rEgnsKapsspørsmål  
FOr små FOrEtaK
Kurset vil ta for seg en rekke praktiske problemstillinger på  utvalgte om råder. 
Varige driftsmidler får en betydelig plass, som følge av de vesentlige endrin
gene på dette området i NRS 8 med virkning fra 2011. I den grad det blir 
endringer i NRS 8 i 2012, vil disse endringene bli omtalt.

Vurdering:
Revisor: 7 t regnskap
Regnskapsfører: 7 t finansregnskap

Faglig ansvarlig
Statsautorisert revisor JensErik Huneide, PWC

NOVEMBER/DESEMBER

FusjOn Og FisjOn – mEd vEKt på 
 rEgnsKapsmEssig gjEnnOmFøring
Kurset gir en oversikt over regnskapsregelverket for fusjon og fisjon og en 
gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av dette regelverket. Det gis 
også en kortfattet oversikt over sentrale aksjerettslige og skatterettslige 
endringer på fusjons og fisjonsområdet de seneste årene.

Vurdering:
Revisor: 4 t regnskap, 1,5 t skatt, 1,5 t annet
Regnskapsfører: 4 t finansregnskap, 1,5 t skatt, 1,5 t rettslære

Faglig ansvarlig
Siviløkonom MBA – Sigrid Bøe, KPMG
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Beste regnskapssystem 2011!

Uni Økonomi® er 17. august 2011 kåret til 

“Best i test” i PC World Norges årlige test 

av økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Kontroller regnskapet fra “a til å” med Uni Økonomi®. 
Som regnskapsførere får dere et topp moderne program, kundene får muligheten til å føre 
regnskap og hente rapporter på web, effektiv håndtering av både inngående utgående faktura i 
tillegg til den fullintegrerte løsningen “Uni årsoppgjør”.

Ta kontakt idag for å benytte systemet som 
for andre år på rad er kåret til Norges beste! 

Kommer nå også med løsninger på web 
for dine kunder, se: uni24.no

Moderne regnskapssystem for moderne regnskapskontor
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