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Av gift

Spa nia lan se rer om fat ten de 
skat te re form
Spa nia har inn ført fle re skat te til tak av 
be tyd ning for uten land ske in ves to rer for  
å imø te gå lan dets bud sjet ter te un der skudd 
gjen nom den span ske kon ge li ge re so lu-
sjons lo ven 12/2012. Til ta ke ne mu lig gjør 
nye skatteplanleggingsmuligheter, så nå væ-
ren de struk tu rer bør vur de res nær me re.

Den nye for ord nin gen inne bæ rer blant 
an net en tids be gren set skat te re duk sjon  
for skatt på ut byt te og ka pi tal ge vins ter fra 
uten land ske dat ter sel skaper til span ske 
mor sel skaper el ler span ske uten land ske 
hol ding sel ska per, som ikke kva li fi se rer  
for den span ske fritaksmetoden. Inn til  
31. de sem ber 2012 vil ut byt te og ka pi tal-
ge vins ter som nevnt bli be skat tet med en 
fast skat te ra te på 8 %.

I til legg inn fø res blant an net be grens nin-
ger på skat te fra drag for fi nan si el le om kost-
nin ger, samt at det leg ges til ret te for en 
styr king av span ske uten land ske hol ding-
sel ska per ved å inn fø re nye unn tak og 
for de ler.

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

Svensk for slag be gren ser 
fra drags rett for ren ter på lån 
mel lom til slut te de sel ska per
Den 22. mars 2012 pub li ser te den sven ske 
re gje rin gen et ut kast til for slag som yt ter li-
ge re vil be gren se fra drags rett for ren ter på lån 
mel lom til slut te de sel ska per. End rin ge ne er 
plan lagt å trå i kraft fra 1. ja nu ar 2013.

End rin ge ne inne bæ rer blant an net at 
nå væ ren de be grens ning på fra drags rett for 
ren te på lån be talt av et til slut tet sel skap  
i den hen sikt å kjø pe ei er in ter es se i et 
an net til slut tet sel skap, er fo re slått å gjel de 
alle ty per lån. Vi de re er skat te myn dig he-
te ne gitt myn dig het til å nek te fra drags rett 
for ren ter også i til fel ler hvor ren te ne 
minst vil le blitt be skat tet med en skat te sats 
på 10 % i oppholdsstaten til vir ke lig ret tig-
hets ha ver, og/el ler hvor kjøp av ei er in ter es-
sen og det un der lig gen de lå net er for ret-
nings mes sig be grun net. Be grens nin gen for 
lån som er for ret nings mes sig be grun net, 
vil ge ne relt ikke gjel de hvis vir ke lig ret tig-
hets ha ver er hjem me hø ren de i et an net 
EØS-land el ler et land Sve ri ge har inn gått 
skat te av ta le med.

End ret av gifts re gi me i Por tu gal
Tra di sjo nelt har Ma dei ra og en kelte and re 
re gio ner i Por tu gal vært un der lagt sær reg-
ler når det gjel der mer verdi avgift som 
blant an net inne bæ rer re du ser te av gifts-
satser. Por tu gi sis ke myn dig he ter har ved-
tatt å opp he ve dis se sær reg le ne for 
Ma dei ra. Av gifts sat sen på Ma dei ra vil 
så le des opp jus te res til det or di næ re ni vå et  
i Por tu gal på 22 %.

Klar gjø ring av av gifts reg le ne  
i Fin land
Myn dig he te ne i Fin land pub li ser te i mars 
2012 ret nings lin jer for prak ti se rin gen av 
snudd av reg ning ved in nen lands om set ning 
av entreprisetjenester. Ret nings lin je ne stad-
fes ter at an ven del sen av snudd av reg ning er 
ob li ga to risk for de in vol ver te ak tø rer.

End re de av gifts reg ler i Frank ri ke
Myn dig he te ne i Frank ri ke vars let ny lig at 
stan dard sat sen for mer verdi avgift vil økes 
fra 19,6 % til 21,2 %. For ut satt at øk nin-
gen ikke re ver se res som føl ge av end re de 
po li tis ke for ut set nin ger i kjøl van net av det 
på gå en de pre si dent val get, vil den end re de 
av gifts sat sen inn fø res med virk ning fra  
1. ok to ber 2012. Vi de re har fran ske myn-
dig he ter ved tatt å ut vi de vir ke om rå det for 
snudd av reg ning til også å gjel de in nen-
lands om set ning av elek tri si tet og gass, 
samt til hø ren de nett leie.
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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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