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Ofte stilte spørsmål

Om ofte stilte spørsmål

I den ne spal ten gjen gis ut valg te spørs mål som er kom met til Revisorforeningens hen ven del ses sys tem. Re vi sor for en in gen har etter 
bes te evne av gitt svar ba sert på de kon kre te saks for hold, men på tar seg ikke retts lig an svar for rik tig he ten, full sten dig he ten el ler 
an ven de lig he ten av de svar som er gjen gitt.

Kre ditt til ak sje eie re mv.
Ka te go ri: Sel skaps rett

Spørs mål: Per son A eier Hol ding AS B 
100 % som igjen eier Dat ter AS C 100 %. 
A eier i til legg AS D 100 %. AS C skal yte 
et lån til AS D. Ram mes det te lå net av 
be stem mel ser i ak sje lo ven § 8–7? 
Svar: Ja, det te er re gu lert i ak sje lo ven 
§ 8–7 (2). An net ledd i den ne pa ra gra fen 
set ter for bud mot å gi kre ditt til ak sje ei er i 
sam me kon sern el ler til 
noen av den nes (ak sje eie-
rens) nær stå en de. Si den 
per son A eier AS D 
100 % vil det te sel ska pet 
være per son A sin nær stå-
en de, og lå net til AS D vil 
om fat tes av for bu det.

Til ba ke be talt ut byt te som er 
skatt lagt
Ka te go ri: Skatt

Spørs mål: Skatt yter mot tok og ble skatt-
lagt for et ut byt te som se ne re vis te seg å 
være ulov lig etter ak sje lo ven. Sel ska pet 
krev de og fikk ut byt te til ba ke be talt fra 
skatt yter. Kan skatt yter nå etter til ba ke be-
ta lin gen kre ve lig nin gen end ret?

Svar: Nei, men Lig nings-ABC (2010/11 s. 
34 pkt. 3.2) gir an vis ning på at ak sje eie ren 
i sli ke til fel ler ved en se ne re ut de ling ikke 
skal skatt leg ges for det be lø pet som han 
tid li ge re er skatt lagt for.

Tid er penger 
- nå er det på tide å hente ut gevinsten!Timeregistrering 

på en enklere måte!

for iPhone for android

 Viktige fordeler
•Timeregistrering hvor som helst, når som helst
•Timeregistrering er ikke lenger et ork
•Økt datakvalitet gir økt innsyn for kundene
•Timer kan faktureres umiddelbart etter registrering
•Enkel oversikt over forbruk av timer, og produksjon i bedriften

Ta kontakt med vår salgsavdeling for ytterligere informasjon, 
eller se vår webside www.timeoversikt.no

TimeOversiktSmartDok salg@timeoversikt.no
mobil 90 40 33 33 

et produkt fra Ascella


