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Det fran ske par la men tet ved tar 
om fat ten de skat te re form
Beg ge hu se ne i det fran ske par la men tet har 
ved tatt det re vi der te 2012-bud sjet tet som 
inne bæ rer en om fat ten de re form av skatte-
sys te met. Skat te re for men in klu de rer blant 
an net en ny 3 % topp skatt på kon tant ut-
byt te, og Eu ro pas før s te transaksjonsskatt 
på ak sje kjøp.

Det opp rin ne li ge for sla get fra Frank ri kes 
tid li ge re pre si dent, Ni co las Sar ko zy, var en 
transaksjonsskatt på 0,1 %. Nå væ ren de 
pre si dent, Francois Hol lan de, har imid ler-
tid fått gjennom slag for en dob ling av 
transaksjonsskatten til 0,2 % med virk ning 
fra no vem ber 2012. Det er for ven tet at 
transaksjonsskatten vil re du se re den ge ne-
rel le børs om set nin gen i Frank ri ke fra 1,3 
tril li on er euro til 800 bil li oner euro.

Sve ri ge fore slår å inn fø re 
yt ter li ge re be grens ning  
i ren te fra drag
Re gje rin gen i Sve ri ge har fo re slått å inn-
fø re yt ter li ge re be grens nin ger i fra drag for 
ren te ut gif ter med virk ning fra 1. ja nu ar 
2013.

I hen hold til da gens reg ler fore lig ger det 
kun be grens nin ger i fra drags ret ten for 
ren te ut gif ter som kan til skri ves in ter ne lån 
i for bin del se med kon sern in ter ne opp kjøp. 
Be grens nin gen gjel der kun der hvor ren te-
inn tek ten hos mot ta ker skatt leg ges med 
mind re enn 10 % og den skat te plik ti ge 
ikke kan do ku men te re at både det in ter ne 
opp kjø pet og den in ter ne gjel den ho ved sa-
ke lig er for ret nings mes sig be grun net.

Den sven ske re gje rin gen fore slår nå en 
ut vi del se av reg lene til å om fat te alle ren te-
ut gif ter til knyt tet gjeld til et sel skap in nen-
for et in ter es se fel les skap. Etter for sla get vil 
det ikke gis fra drag for ren te ut gif ter når 
ren te mot ta ker skatt leg ges med en sats 

un der 10 %. Vi de re gis det ikke fra drag 
selv om ren te mot ta ke ren skat ter over 
10 %, der som skat te myn dig he te ne kan 
vise til at gjelds for hol det ho ved sa ke lig har 
blitt etab lert for at in ter es se fel les ska pet 
skal få en ve sent lig for del.

For stu die om for enk ling av fri vil lig 
regi stre ring i Sve ri ge
Sven ske skat te myn dig he ter har på bak-
grunn av opp drag fra den sven ske re gje-
ring, frem lagt en for stu die om mu lig for-
enk ling av ord nin gen for fri vil lig regi stre-
ring for ut leie av fast eien dom. Svensk 
mer ver di av gifts lov giv ning stil ler pr. i dag, 
på sam me måte som nor ske reg ler, et krav 
om at man sær skilt må søke om fri vil lig 
regi stre ring for at ut leie av fast eien dom 
skal om fat tes av av gifts plikt etter merver-
diavgiftslovgivningen. I for stu di en øns ker 
man å se på hvor vidt det vil være mer 
hen sikts mes sig å inn fø re reg ler om at man 
kun be hø ver å inn ret te seg etter re gel ver-
ket for å kun ne an ses fri vil lig re gi strert 
etter merverdiavgiftslovgivningen. For 
øv rig har Fi nans de par te men tet i Nor ge 
også an mo det nor ske skat te myn dig he ter 
om å ut re de mu lig he ten for en til sva rende 
for enk ling i nor ske reg ler.

Ne der land ut vi der snudd 
av reg ning for å mot vir ke 
merverdiavgiftsbedrageri
For å mot vir ke merverdiavgiftsbedrageri, 
har ne der land ske myn dig he ter søkt om å 
få an ven de reg lene om snudd av reg ning på 
in nen lands om set ning av mo bil te le fo ner 
og da ta brik ker. I på ven te av søk na dens 
be hand ling har ne der land ske myn dig he ter 
fra 1. juni 2012 gitt ne der land ske mer-
verdi avgifts plik tige an led ning til å be nyt te 
reg lene om snudd av reg ning for salg som 
over sti ger EUR 10 000.

Øk ning av merverdiavgiftssatser
Ne der land ske myn dig he ter har fo re-•	
slått å øke merverdiavgiftssatsen fra  

Internasjonal skatt og avgift

19 % til 21 % med virk ning fra  
1. ok to ber 2012.
Ita lia vil i peri oden 1. juli 2013 til og •	
med 31. de sem ber 2013 øke stand ard 
sats fra 21 % til 23 % og re du sert sats 
fra 10 % til 12 %. Fra 1. ja nu ar 2014 
vil sat se ne re du se res til hen holds vis 
22 % og 11 %.
Fra 1. sep tem ber vil merverdiavgifts-•	
satsene i Spa nia økes fra 18 % til 21 %, 
samt fra 8 % til 10 %. Re du sert sats på 
4 % vil stå uend ret.

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



Lønn, naturaLyteLser og utgiftsgodtgjøreLser
Første del av kurset tar for seg alle relevante regelendringer på lønnsområdet 
for 2012. Den andre delen tar for seg reglene om naturalytelser og utgifts-
godtgjørelser. 

Faglig ansvarlig
Advokat Harald Breivik, Advokathuset Breivik AS 

Dato og sted
22. oktober, Oslo

revisjon i avsLutningsfasen
Lær deg å takle de utfordringene du som revisor møter ved avslutning av 
revisjonen, og hvilke krav revisjonsstandardene stiller til handlinger som må 
utføres. Mulige konsekvenser for revisjonsberetningen og annen rapporte-
ring av avdekkede feil og mangler blir også gjennomgått. 

Faglig ansvarlige
Statsautoriserte revisorer Lars Angermo og
Stian Bringsjord, Sant Revisjon AS

Dato og sted
24. oktober, Oslo 

Pensjoner – Produkter og regnskaPsføring
Få en innføring i det norske pensjonssystemet og regnskapsføring av pen-
sjonsforpliktelsen samt ulike problemstillinger knyttet til dette. Kurset er 
aktuelt både for regnskapsføring av pensjoner under god regnskapsskikk og 
under IFRS. 

Faglig ansvarlige
Statsautoriserte revisorer Finn Espen Sellæg og 
Nina Servold Oppi, Ernst & Young 

Dato og sted
26. oktober, Oslo 

oPPdragsansvarLige revisorer
Få en oversikt over hva oppdragsansvarlig revisor må ha kontroll på av vur-
deringer og dokumentasjon, fra oppdragsvurdering, uavhengighet, planleg-
ging til konklusjon i henhold til ISA-ene og revisorloven. 

Faglig ansvarlig
Statsautorisert revisor Frode Ludvigsen, BDO 

Dato og sted
5. november, Oslo

eierskifte – hva bør en revisor kunne?
Det forventes at 120 000 bedrifter (over 40 prosent) i Norge skifter eier de 
neste ti årene. Dette innebærer spennende muligheter for revisor som råd-
giver. Kurset vil ha en praktisk tilnærming for å støtte deltagerne i utførelse 
av rådgivning innenfor dette området. 

Faglig ansvarlig
Partner Anders Thoresen, DHT Corporate Services AS

Dato og sted
8. november, Oslo

entrePrenørbransjen  
– regnskaP, skatt og merverdiavgift
Kurset vil gi deg oversikt over utvalgte emner som vedrører entreprenørbran-
sjen innenfor fagområdene regnskap, skatt og avgift med særlig fokus på 
nyheter og endringer den siste tiden. 

Faglig ansvarlige
Statsautorisert revisor Svein Wiig, KPMG
Advokat Trude Nyberget, KPMG Law Advokatfirma 

Dato og sted
15. november, Oslo

revisors bekrefteLser etter aksjeLovene. 
hvordan unngå ansvar?
Kurset behandler revisors oppgaver og ansvar når revisor skal avgi bekref-
telser etter aksjelovene i forbindelse med stiftelse, kapitalforhøyelse og 
-nedsettelse, fusjoner og fisjoner. 

Faglig ansvarlige
Advokat Erik Langseth, BA-HR
Advokat Asle Aarbakke, BA-HR 

Dato og sted
19. november, Oslo

For informasjon  
og påmelding, se 
 revisorforeningen.no
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