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Ofte stilte spørsmål

      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.

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.

Frivillig registrering og fakturering
Kategori: Avgift

Spørsmål: En virksomhet er frivillig regis-
trert for utleie av næringsbygg. Skal alle 
leietakerne faktureres med merverdiavgift?
Svar: Man kan bare få frivillig registrering 
for lokaler som er utleid til registrerte leie-
takere, jf. merverdiavgiftsloven § 2–3. 
Leies bygget ut også til leietakere som ikke 
driver virksomhet som faller inn under 
merverdiavgiftsloven, inngår ikke disse 
lokalene i den frivillige registreringen, jf. 
merverdiavgiftforskriften § 2–3–1. Det 
skal dermed ikke beregnes merverdiavgift 
ved utleie til leietakere som ikke er regis-
trert. Det oppnås heller ikke fradragsrett 
for inngående avgift for utgifter knyttet til 
disse lokalene.

Innløsning av enkeltaksjer – 
realisasjon
Kategori: Skatt

Spørsmål: Personene A, B, C, D og E eier 
AS X med 20 % hver. Pålydende er kr 10 000 
og de har 200 aksjer hver. Selskapet har en 
aksjekapital på NOK 10 mill. Aksjekapitalen 
settes ned til NOK 1 000 000 ved innløsning 
av enkeltaksjer og utbetaling til aksjeeierne. 
Aksjeeier E innløser alle sine 200 aksjer. De 
øvrige fire innløser 175 aksjer og eier etter 
dette 25 aksjer og 25 % hver av selskapet. Er 
dette realisasjon for andre enn E?
Svar: Ja, dette er realisasjon for alle aksje-
eierne. Når dette er realisasjon for E, vil 
det også være realisasjon for de øvrige. Det 
gjelder selv når disse har uendret eller, som 
her, økt eierforhold etter innløsningen. Se 
FIN i Utvalget 2006 side 748.

Innløsning av enkeltaksjer – 
uendret eierskap
Kategori: Skatt

Spørsmål: Personene A, B, C, D og E  
eier AS X med 20 % hver. Pålydende er  
kr 10 000 og de har 200 aksjer hver.  
Selskapet har en aksjekapital på 10 mill. 
Aksjekapitalen settes ned til kr 100 000 
ved at hver av aksjeeierne innløser 198 
aksjer. Etter nedsettelsen eier de fortsatt 
20 % hver. Er dette realisasjon? 
Svar: Nei. Innløsning av enkeltaksjer er i 
utgangspunktet realisasjon, jf. § 10–37 (2) 
og § 9–2 (1) h. Når innløsningen skjer likt 
for alle aksjeeierne slik at eierforholdene 
ikke endres, likestilles dette med en nedset-
telse av pålydende, som ikke er realisasjon. 
Utbetalt beløp utover skattemessig innbetalt 
kapital blir å behandle som utbytte.



KURS 2012
Skattebetalerforeningen ønsker velkommen til en spennende kurshøst med klassikere 
som Praktisk skatte- og regnskapskurs og MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål. I tillegg 
kan  nyheter som Privatrådgiverdagen og Regnskapsførerdagen skilte med innhold 
skreddersydd sine respektive bransjer.

Alle våre kurs oppfyller kravene til etterutdanning for
regnskapsførere, revisorer og advokater.

Tema       Sted   Dato

Bykurs i vakre Como    Italia   10. - 14. september

Fagdagene i Oslo     Oslo   26. - 27. september

Tema: Lønn      Oslo   11. - 12. oktober

MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål  Bergen  18. oktober

MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål  Oslo   25. oktober

Privatrådgiverdagen    Oslo   06. november

Regnskapsførerdagen    Oslo   08. november

Årets sydenkurs     Gran Canaria  16. - 24. november

Se skatt.no for å se når Praktisk skatte- og regnskapskurs arrangeres nær deg.

Meld deg på høstens kurs allerede i dag på skatt.no/kurs
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