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Fin land − be grens ning i fra drags  rett 
for kon sern in ter ne ren ter
17. sep tem ber ut sted te fi nans de par te men tet 
i Fin land et nytt ut kast til reg ler om 
be grens ning i fra drags rett for ren ter på lån 
mel lom nær stå en de sel ska per. Reg lene skal 
tre i kraft fra 1. ja nu ar 2013 og blir tatt 
hen syn til ved fast set tel se av skatt for inn-
tekts året 2014. Iføl ge ut kas tet vil ren te-
kost na der på lån fra nær stå en de sel ska per 
være fra drags be ret ti get i sin hel het for ut-
satt at lån ta ker har ren te inn tek ter, men 
fra drags rett vil være be gren set til mak si-
malt 30 % av inn tekt før ren ter, skatt, 
av skriv nin ger og amor ti sa sjon (skat te plik-
tig EBITDA). Av gitt el ler mot tatt kon-
sern bi drag inn går i den skat te plik ti ge 
EBITDA.

Ikke-fra drags be ret ti ge de ren ter som føl ge 
av EBITDA-re ge len kan over fø res til 
se ne re år og fra drags fø res i hen hold til  
30 %-gren sen. Ved re or ga ni se rin ger  
(fu sjo ner, fi sjo ner og over fø ring av ei en -
deler) gjel der sær li ge reg ler.

UKkonsernbidragsregler stri der 
mot EUreg ler
EU-dom sto len har i sa ken Phi lips Electronics 
(C18–11) kom met til at «consortium 
relief»-reg ler (reg ler som min ner om kon-
sernbidragsreglene i Nor ge, men gjel der 
for Joint Ven tu re sel ska per) i UK, stri der 
mot prin sip pet om etab le rings fri he ten  
i EU.

EU-dom sto len gav skatt yter med hold og 
be grun net re sul ta tet i etab le rings fri he ten. 
Det var etter ret tens me ning i strid med 
etab le rings fri he ten å ileg ge and re vil kår for 
over før sel av skat te po si sjo ner etter «con-
sortium relief»-re gi met, når skat te po si sjo-
ne ne kom fra et fast drifts sted av et uten-
landsk sel skap i UK til et sel skap hjem me-
hø ren de i UK og det ikke fore lå til sva-

rende vil kår ved over før sel av skat te po si-
sjo ner mel lom sel ska per hjem me hø ren de  
i sam me med lems stat.

EU-dom sto len var uenig i at det skul le 
dif fe ren sie res mel lom et sel skap hjem me-
hø ren de i UK og et uten landsk sel skap 
med et fast drifts sted i UK. Ret ten ut tal te i 
den for bin del se at uten land ske sel ska per 
med fast drifts sted i UK er ob jek tivt sam-
men lign ba re med UK-hjem me hø ren de 
sel ska per når det sees hen til mu lig he ten 
for å be nyt te tap lidt i UK med et an net 
sel skap i grup pen. Det ble vi de re ut talt at 
re strik sjo ne ne ikke kan for sva res ut fra 
øns ket om en ba lan sert al lo ke ring av  
skat te myn dig het mel lom med lems sta ter 
el ler be ho vet for å mot vir ke dob bel  
ut nyt tel se av tap.

End re de reg ler knyt tet til im port 
av va rer i Po len
Re gel ver ket knyt tet til merverdiavgifts-
registrering i Po len vil end res med virk ning 
fra 1. ja nu ar 2013. End rin gen inne bæ rer 
at uten land ske sel ska per som im por te rer 
va rer med hen blikk på vi de re dis tri bu sjon 
inn ad i EU, kan opp nev ne en lo kal re pre-
sen tant for hånd te ring av inn før sels av gif-

Internasjonal skatt og avgift

ter. Sel ska pe ne vil så le des ikke len ger være 
for plik tet til å søke om or di nær merverdi-
avgiftsregistrering i Po len.

Økt mer ver di av gifts sats i Ser bia
Med virk ning fra 1. ok to ber ble den ge ne-
rel le merverdiavgiftssatsen i Ser bia økt fra 
18 til 20 %. Den re du ser te av gifts sat sen på 
8 %, for ble uend ret.

Si de ne er ut ar bei det av ad vo kat full  - 
mek ti ge ne Lin da Hjel vik Amsrud og  
Mor ten Ri vels rud, beg ge De loit te  
Ad vo kat fir ma AS.
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Fagdager 2012
To dager med oppdatering og nyheter innenfor 
regnskap, revisjon og skatte rett! 

Dag 1

Plenum: God regnskapsskikk i et internasjo-
nalt  perspektiv 

Du kan velge mellom 18 forskjellige kurs og 
delta én eller begge dager. Her er kursoversikten:

•  Finansielle instrumenter – hva er status, og hvor går veien videre?

• SA 3802 for andre selskapsformer en AS/ASA 

•  Nye aktuelle dommer og administrative uttalelser fra skatte- og 
 selskapsrettens område 

• Aktuelt fra Finanstilsynet 

• Fisjon – utvalgte problemstillinger og utfordringer fra praksis 

• Uavhengighet – et blikk på lovens regelverk og praktiske utfordringer

• Konserninterne transaksjoner – hva er kontinuitetsgjennomskjæring?

• Praktisk bruk av ISA 600-ISA 620

•  Oversikt over aktuelle dommer og forvaltningsavgjørelser innen 
 merverdiavgift

Dag 2

• Utvalgte temaer fra revisjonsstandardene

• Bruk av utenlandske arbeidstakere og selskaper

•  Fremtidens foretaksrapportering – hva skjer innen området som 
 betegnes Integrated Reporting?

• Utvalgte temaer innen IFRS 

• Utvalgte revisjonsspørsmål 

• Mva-utfordringer ved omorganiseringer

• Utvalgte bokføringsspørsmål 

•  Inntektsføring og erfaringer med NRS’ veiledning  
«Regnskapsføring av inntekt» 

• Hvordan gjennomføre gransking ved mistanke om regelbrudd

Sted og tid
Fornebu 26. og 27. november
 

Fusjon og Fisjon  
– med vekt på regnskaps messig gjennomFøring
Kurset gir en oversikt over regnskapsregelverket for fisjon og fusjon og en 
gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av dette regelverket. Det gis 
også en kortfattet oversikt over sentrale aksjerettslige og skatterettslige 
endringer på fisjons- og fusjonsområdet de seneste årene.
 
Faglig ansvarlige
Statsautoriserte revisorer Britt Kjersti Jåstad og Eirik Hordvik, KPMG
 
Steder og tider
Oslo 3. desember Harstad 11. desember
Bergen 4. desember Bodø 12. desember
Trondheim 5. desember

etikk og risikohåndtering  
– hvordan unngå etisk svikt?
Forstå hovedpunkter i noen av de etiske utfordringer som møter revisor ved 
utførelsen av revisjonsoppdraget. Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk 
svikt og ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å 
motvirke dem.
 
Faglig ansvarlige
Advokat, dr. juris Sverre Blandhol
Cand. philol Jørgen Hanson
 
Sted og tid
Oslo 5. desember
 
 

utvalgte regnskapsspørsmål For små Foretak
Kurset vil ta for seg en rekke praktiske problemstillinger på utvalgte områder. 
Varige driftsmidler får en betydelig plass, som følge av de vesentlige endrin-
gene på dette området i NRS 8 med virkning fra 2011. Eventuelle endringer 
i NRS 8 i 2012 vil bli omtalt.
 
Faglig ansvarlig
Statsautorisert revisor Jens-Erik Huneide, PwC
 
Steder og tider
Oslo 4. desember Bodø 11. desember
Bergen 5. desember Harstad 12. desember
Trondheim 6. desember

Faglig ansvarlige for arrangementet:
Statsautorisert revisor Kristen Elstad, statsautorisert revisor Gunhild Kveine, statsautorisert revisor Frode Bohlin Lea, 

 statsautorisert revisor Bente Norbye Lie, statsautorisert revisor Tom-Morten Myrdahl, registrert revisor Elisabeth Neubeck, 
 statsautorisert revisor Cecilie Tronstad, statsautorisert revisor Anna-Carin Westberg, kurs- og forlagssjef Ellen Graham
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Oppdragsansvarlige revisOrer
Kurset gir en oversikt over hva oppdragsansvarlig revisor må ha 
kontroll på av vurderinger og dokumenta sjon, fra oppdrags
vurdering, uavhengighet, planlegging til konklusjon.

Kurset er primært egnet for oppdragsansvarlige revisorer, men 
kan også være aktuelt for praktiserende revisorer generelt.

praKtisKe Opplysninger
Foreleser:  Statsautorisert revisor  

Frode Ludvigsen, BDO 

tid og sted:  5. november 2012,  
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen  
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 5 t revisjon og 2 t etikk

eiendOmsselsKaper – regnsKap, sKatt Og avgiFt
Kurset gir en oversikt over nyheter og problemstillinger som 
vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdene regnskap, 
skatt og avgift. 

Kurset er beregnet på revisorer, økonomi- og regnskapsansvar-
lige og andre som jobber med faglige problemstillinger knyttet til 
regnskap, skatt eller avgift i eiendomsselskaper. 

praKtisKe Opplysninger
Forelesere:  Statsautorisert revisor  

Erik Andersen, PwC 
Partner Lars H. Aasen, PwC 
Advokat Trond Ingebrigtsen, PwC

tid og sted:  12. november 2012,  
Thon Hotel Opera, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning 
– revisor: 2,5 t regnskap og 4,5 t skatterett 
– regnskapsfører:  2,5 t finansregnskap og  

4,5 t skatterett/avgiftsrett

avgiFtsmessige  Fallgruver
Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å identifisere avgifts
messige  problemområder og fallgruver som er relevante for den 
enkelte virksomhet, og bidra til at virksomheten manøvrerer 
riktig i forhold til disse. 

Kurset er beregnet for revisorer, regnskapsførere, CFO, control-
lere og andre som har ansvaret for eller arbeider med virksom-
heters merverdi avgiftshåndtering.

praKtisKe Opplysninger
Foreleser:   Advokat Agnete Haugerud,  

Ernst & Young

tid og sted:  1. november 2012,  
Thon Conference Vika Atrium, Oslo 

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 7 t skatterett 
– regnskapsfører: 7 t skatterett/avgiftsrett

pensjOner – prOduKter Og  regnsKapsFøring
Kurset gir en innføring i det norske pensjonssystemet og regn
skapsføring av pensjonsforpliktelsen, samt ulike problem
stillinger knyttet til dette. Kurset er aktuelt både for regnskaps
føring av pensjoner under god regnskapsskikk og under iFrs.

Kurset er egnet for revisorer og revisormedarbeidere, ansatte og 
ledere innen regnskap, økonomi og finans. 

praKtisKe Opplysninger
Forelesere:   Statsautorisert revisor  

Finn Espen Sellæg, Ernst & Young 
Statsautorisert revisor  
Nina Servold Oppi, Ernst & Young

tid og sted:  26. oktober 2012,  
Thon Conference Vika Atrium, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 5,5 t regnskap og 1,5 time annet 
– regnskapsfører: 5,5 t finansregnskap og 1,5 t rettslære

dnr Kompetanse as, postboks 2914 solli, 0230 OslO. telefon: 23 36 52 00, epost: kurs@revisorforeningen.no

Aktuelle kurs 2012
Følg med på revisorforeningen.no 
– der vil du også finne mange andre aktuelle kurs

Quality Hotel Expo, Fornebu

For påmelding  
og mer informasjon:   
revisorforeningen.no
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