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EU-dom mot Frankrike 
vedrørende kildeskatt
Under fransk lov ilegges utenlandske 
investeringsfond 30 prosent kildeskatt  
(25 prosent inntil 31. desember 2011)  
på utbytte fra Frankrike. Motsetningsvis 
ilegges ingen skatt på utbytte til franske 
investeringsfond (hverken kildeskatt eller 
skatt på fondsnivå).

På bakgrunn av en tidligere dom avgitt av 
EUdomstolen (Aberdeensaken) har mange 
utenlandske investeringsfond krevd refusjon 
av fransk kildeskatt, med den begrunnelsen 
at fransk lov er diskriminerende og derfor 
strider mot EUlovgivningen.

I desember 2010 skulle underretten i 
Montreal avgjøre ti utvalgte testsaker ved
rørende utbytte fra Frankrike til belgiske, 
spanske og amerikanske investeringsfond, 
men underretten valgte å be om en avgjø
relse fra Frankrikes øverste rettsinstans som 
deretter fremla saken for EUdomstolen. 
EUdomstolen har nå kommet til at fransk 
lov er diskriminerende og i strid med EU
retten. På bakgrunn av avgjørelsen kan 
derfor utenlandske investeringsfond kreve 
refusjon av fransk kildeskatt betalt fra  
1. januar 2009.

Dansk lovforslag vedrørende 
selskapsskatt
Et lovforslag presentert for det danske 
parlamentet 25. april 2012 inneholdt flere 
bestemmelser utformet for i hovedsak å 
sikre at multinasjonale selskaper bidrar til 
å finansiere dansk velferd og for å inndrive 
større skatteproveny fra slike selskaper.

Blant forslag til nye regler kan nevnes 
maksimalgrense for fremførbart under
skudd, reintroduksjon av solidaransvar for 

sambeskattede selskaper, krav om revisors 
bekreftelse i visse saker, kunngjøring av 
informasjon om det enkelte selskapets 
skatteforhold og regler som har betydning 
for allokering av inntekter til et fast drifts
sted. Enkelte regler kan tre i kraft allerede 
fra 1. juli 2012.

Belgia vedtar skatteendringer
Belgia har nylig vedtatt andre bølge av 
tiltak foreslått i budsjettet for 2012. Til
takene innebefatter blant annet tillegg  
i fritak for gevinstbeskatning av kapital
gevinster, regler om tynn kapitalisering og 
regler om gjennomskjæring ved skatteunn
dragelse. Endringene ble vedtatt 29. mars, 
publisert 6. april og vil ha tilbakevirkende 
kraft fra 1. januar 2012 med mindre det 
opplyses om annet.

Endringer i britiske avgiftsregler
Med virkning fra 1. januar 2013 vil leve
ringsstedet ved utleie av transportmidler til 
«nontaxable persons» bli endret til det 
stedet hvor kunden er etablert. Dette med
fører at britiske avgiftssubjekter som leier 
ut transportmidler til norske kunder unn
går «dobbeltbeskatning» ved at det må 
betales både britisk merverdiavgift og inn

Internasjonal skatt og avgift

Sidene er utarbeidet av advokatfull
mektigene Linda Hjelvik Amsrud og 
skatterådgiver Hanne Syrstad (til venstre), 
begge Deloitte Advokatfirma AS.

førselsmerverdiavgift ved innførsel  
i Norge. I de tilfellene hvor det leies ut  
til «taxable persons», er reglene allerede 
utformet slik at leveringsstedet ved utleie 
av transportmidler anses som det stedet 
hvor kunden er etablert.

I det britiske statsbudsjettet er det også 
varslet endringer i avgiftsreglene. Endrin
gene innebærer blant annet at sportsdrikker, 
campingvogner og catering vil omfattes av 
standard sats (20 %) for merverdiavgift med 
virkning fra 1. oktober 2012. I tillegg har 
terskelen for momsregistrering og avregis
trering for momsformål økt til henholdsvis 
£ 77 000 og £ 75 000 fra 1. april 2012.

Endrede avgiftssatser i Portugal 
(Madeira)
Med virkning fra 1. april har Portugal 
vedtatt å øke merverdiavgiftssatsene for 
regionen Madeira. Ny standard sats for 
mer verdiavgift er 22 % (tidligere 16 %),  
ny middel sats er 12 % (tidligere 9 %) og 
ny lav sats er 5 % (tidligere 4 %). Det vil også 
innføres en ny avgift på elektrisitet, samt at 
avgiften på tobakk og alkohol vil økes.



Brønnøysundregistrene utvikler og driver mange av samfunnets 
 viktigste registre og elektroniske løsninger. Forvaltning av Altinn, 
samordning av data i offentlig sektor og veiledningstjenester er 
 sentrale oppgaver som gjør hverdagen enklere for næringslivet. 
Brønnøysundregistrene har en nøkkelrolle i arbeidet for å gjøre 
næringslivets forhold til det offentlige så enkelt som mulig. Som 
ansvarlig for fellesportalen Altinn gjør vi informasjon og skjemaer 
 tilgjengelig på ett sted. I bunnen av det hele sørger Enhetsregisteret 
for at alle offentlige etater kan samarbeide og utveksle data gjennom 
et felles organisasjonsnummer.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- 
og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv 
kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi er strategisk partner for 
en rekke virksomheter og hjelper dem med å utforme digitale løsninger 
som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris på 
 Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt 
brede tjenestespekter kan være en totalleverandør for dem. Vi søker 
langvarige forhold til kundene våre. Bouvet har over 800 ansatte for-
delt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vår erfaring er at nærhet til 
kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompe-
tansen på tvers av selskapet, mens prosjektene forankres lokalt.

Formuesforvaltning AS er et privateid forvaltnings- og rådgivnings-
selskap. Kjernekompetansen til Formuesforvaltning er strategisk og 
taktisk aktivaallokering samt forvalterseleksjon. Formuesforvaltning 
tilbyr også integrerte tjenester innen forretningsførsel og regnskap 
for investeringsselskaper samt rådgiving innen skatt, arv og genera-
sjonsskifte. Formuesforvaltning har en betydelig kapital under 
 forvaltning som er satt ut til norske og internasjonale spesialist-
forvaltere innen alle aktivaklasser. Formuesforvaltning har en 
 vel etablert og ledende posisjon i sitt markedssegment. 
www.formue.no

Lederkilden er et nettsted med verktøy og fagstoff for styring og 
utvikling av bedrifter. I samarbeid med Revisorforeningen har vi utar-
beidet en egen startside for å støtte deg i rollen som RÅDGIVER. Her 
finner du innhold som hjelper deg å:

• Utføre rådgivningstjenester effektivt
• Videreutvikle din kompetanse når det passer deg
• Skape merverdi for dine klienter

Økonomistyring og ledelsesrapportering / Lønnsomhetsforbedringer / 
Finansiering og likviditetsstyring / Strategi og risikostyring / 
 Selskapssekretær / Restrukturering / Kjøp og salg av virksomhet / 
Verdivurdering / Generasjonsskifte

Med Lederkilden kan du dra nytte av ekspertenes erfaring og 
 kunnskap på en effektiv måte.

DIBkunnskap AS tilbyr markedets mest komplette oppslagsverk for 
bedrifter, revisorer og regnskapsførere innen økonomi, regnskap og 
selskapsrett. Med nye dib vant vi i 2011 Dataforeningens Rosingpris 
for brukervennlighet. dib effektiviserer hverdagen din ved å sørge for 
tilgang til oppdatert, praktisk og kvalitetssikret informasjon på en 
plattform basert på nyeste webteknologi. En egen fagavdeling 
 bestående av statsautoriserte revisorer, jurister og en autorisert 
regnskapsfører gir oss fleksiblitet til å levere innhold effektivt. Vi 
 bruker i tillegg eksterne partnere for å sikre høyest mulig kvalitet. 

Nye dib gir deg:
•  raske svar på problemstillinger innen kontering, innberetning, 

 satser og frister
• intelligent søk med de mest relevante treffene øverst
•  dokumentgenerator som lar deg redigere maler mer effektivt før du 

laster dem ned
• dib-zoom gjør det effektivt å sjekke dybden i dine problemstillinger

Mer nysgjerrig på nye dib? Besøk www.dib.no.

Norwegian Insurance Brokers AS (NIB) er DnRs forsikringsmegler  
for alle bedriftsforsikringer (unntatt sikkerhetsstillelse og formue-
skade) og for DnRs medlemstilbud på private forsikringer. DnRs 
medlemmer representerer en vesentlig lavere risiko enn øvrige 
 for sikringstakere. Også revisjonsbedriftene har lavere skadesann-
synlighet enn flesteparten av de øvrige bedriftene, uten at de får 
noen premiegevinst. Lar du oss organisere bedriftens forsikringer,  
vil du oppleve en besparelse på forsikringsomkostningene i bedrif-
ten – det er vi så sikre på at vi garanterer resultatet! På vegne av 
våre kunder plasserer vi hver forsikring der den er billigst, og vi sam-
arbeider kun med forsikringsselskaper med betryggende sikkerhet. 
Er du lei av å subsidiere forsikringstakere med høy risiko? Ta kontakt 
med oss for en uforpliktende prat, så sørger vi for at du drar nytte av 
alle fordeler ved DnR-tilknytningen.

Få all informasjon om 
 Geilokonferansen 2012  
direkte på din mobil

Møt våre utstillere på Geilo!

19622_Ann_Geilokonferansen_2012_Utstilleromtale.indd   1 13.06.12   15.40



Få all informasjon om 
 Geilokonferansen 2012  
direkte på din mobil

Quality Broker AS er et selskap i Quality Gruppen AS, og har siden 
begynnelsen av 1990-tallet hatt et godt samarbeid med Den norske 
Revisorforening. Vi er helt uavhengige forsikringsmeglere, og er 
 spesialister på kjøp av forsikring for våre kunder. Quality Broker AS 
administrerer den meget gunstige ansvarsforsikringen som svært 
mange medlemmer av DnR har glede av. Vi kan også tilby andre 
 tjenester til medlemmene av foreningen som for eksempel full 
anbudsrunde på revisorfirmaets øvrige forsikringer, eller en enkel 
forsikringsrevisjon på revisorfirmaets eller klienters nåværende 
 forsikringsløsninger. 
Besøk oss på vår hjemmeside: www.quality-broker.no

Sticos er et ledende kompetansesenter innen regnskap, lønn og 
 personal. Våre løsninger brukes av 10 000 kunder og 27 000 brukere. 
Vi er kjent for faglige oppslagsverk for HR- og regnskapsbransjen,  
og tilbyr i tillegg produkter for oppdragsstyring, årsavslutning og 
 rapportering. 

Rammeavtale om tjenestepensjon
Den norske Revisorforenings medlemsbedrifter kan opprette 
tjeneste pensjon i Storebrand til svært gunstige betingelser. Den 
 norske Revisorforening har inngått rabattavtale med Storebrand 
Livsforsikring AS. Avtalen omfatter kollektiv pensjon som supplement 
til folketrygden. Ansatte i medlemsbedriftene tilbys i tillegg gunstige 
spare- og forsikringsordninger og gode lånebetingelser. 

Avtalen gir valgfrihet. Medlemmene kan fritt sette sammen behovs-
riktige løsninger for bedriften og de ansatte.

www.storebrand.no/bransjeavtaler

Av leverandørene innenfor bedriftsinformasjon i Norge, tilbyr Ravn 
Info den mest komplette løsningen for revisorer og regnskapsførere
• Dyptgående statistikk på egen klientliste
• E-postvarsling av kunngjøringer på viktige foretak
• 11 års regnskapshistorikk med revisors anmerkninger
• Informasjon om slettede foretak og historiske navn tilbake til 2003
• Kredittsjekk fra AAA Soliditet AS
• Utvidet eierskapsstruktur
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon.
Øyvind Øksnes, oyvind@soliditet.no, tlf. 22 45 93 80 / 936 26 718
www.ravninfo.no

Skatteetaten jobber i disse dagene med forberedelser til innføringen 
av elektronisk skattekort. Hva innebærer den nye ordningen for deg?
Besøk vår stand, og få mer informasjon om den nye ordningen.

Rettsdata Regnskap og Revisjon er en kunnskapsdatabase for 
 revisor- og regnskapsbransjen, som er utviklet i samarbeid med PwC. 
Produktet inneholder bl.a. maler, sjekklister, skjemaer, prosess-
beskrivelser, rettskilder og faglitteratur som er relevante for revisorer 
og regnskapsførere. Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling 
og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profe-
sjonsmarkedet i Norge.

24SevenOffice er Nordens første 100 % webbaserte forretnings-
system. Alle funksjoner i løsningen er ferdig integrert – og tjenesten 
er levert som en tjeneste over internett. Selskapet tilbyr integrerte 
systemer for regnskap, økonomi, CRM, prosjektstyring, timeregistre-
ring, samt samhandlingsløsninger som e-post, fil- og dokument-
håndtering og gruppekalender. 24SevenOffice er tilrettelagt for 
 elektronisk faktura. Systemet er kvalitetssikret av en rekke store 
selskaper og ferdig integrert mot bl.a. bank, kredittsjekk, inkasso, 
Altinn, telefoni etc.

24SevenOffice er representert i Oslo, Skien, Trondheim, Stockholm og 
Gdansk. Selskapet har i dag 47 ansatte.

Møt våre utstillere på Geilo!
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