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Ut vi det ad gang til bruk av 
elek tro nis ke fak tu ra er i EU
Med virk ning fra 1. ja nu ar 2013 vil ad gan-
gen til å be nyt te elek tro nis ke fak tu ra er ved 
le ve ran ser i EU ut vi des be trak te lig. Tid li-
ge re har prak si sen i de uli ke EU-lan de ne 
på det te punk tet vært in kon si stent, og det 
har vært opp stilt til dels stren ge krav for 
bruk av elek tro nis ke fak tu ra er. De nye 
reg lene fø rer til en har mo ni se ring av re gel-
ver ket i EU, og inne bæ rer en for mell li ke-
stil ling mel lom pa pir fak tu ra er og elek tro-
nis ke fak tu ra er.

Transaksjonsskatt på fi nan si el le 
trans ak sjo ner i EU
EU-kom mi sjo nen har god kjent et for slag 
til ny transaksjonsskatt på fi nan si el le  
tje nes ter i EU. Det vil være opp til hver 
en kelt med lems stat om de øns ker å inn-
fø re den nye skat ten. Fore lø pig har Øs ter-
ri ke, Bel gia, Frank ri ke, Tysk land, Hel las, 
Ita lia, Por tu gal, Slo va kia, Slo ve nia og  
Spa nia ut trykt for mell inter esse for å inn-
fø re transaksjonsskatten.

Jus te ring av mer ver di av gifts sats  
i Fin land
Med virk ning fra 1. ja nu ar 2013 vil samt li ge 
merverdiavgiftssatser i Fin land økes med  
1 %. Det te inne bæ rer at stand ard mer ver di-
av gifts sats økes fra 23 til 24 %, re du sert sats 
økes til 14 % og lav sats økes til 10 %.

Be gre pet fast drifts sted i OECDs 
skattemodellavtale
Ar beids grup pe 1 til OECD har dis ku tert 
ut kast til tolk ning og an ven del se av ar tik-
kel 5 (fast drifts sted) i OECDs skattemo-
dellavtale. Et av te ma ene i mø tet var for-
tolk nin gen av fast drifts sted for agen ter. 
Det ble ikke gjort end rin ger i da gens kom-
men ta rer, hvil ket inne bæ rer at OECD 
hol der mu lig he ten åpen for at en agent 
(kommittent) kan bin de sin kom mi sjo nær 
på and re må ter enn rent ju ri disk (både 
øko no misk og kom mer sielt). Det be mer-
kes at Høy es te rett kom til mot satt re sul tat 
i Dell-dom men Rt. 2011 s. 1581. I sa ken 
kom ret ten til at et fast drifts sted først 
fore lig ger når en kommittent kan bin de 
kom mi sjo næ ren ju ri disk.

Dansk lov for slag om skat te let te 
for ka pi tal ge vinst på 
porteføljeaksjer
1. no vem ber la den dan ske re gje rin gen frem 
et lov for slag om fri tak for skatt på ka pi tal-
ge vins ter ved rea li sa sjon av porteføljeaksjer. 
Fri ta ket gjel der kun der sel ska per rea li se rer 
ak sjer, og ak sje ne ikke hand les på børs el ler 
mul ti la te ra le han dels mar ke der (ikke-børs-
no ter te ak sjer). Hvis de blir ved tatt, vil 
reg lene tre i kraft fra 1. ja nu ar 2013.

For an ven del se av skat te fri ta ket kre ves at 
sel ska pets ei er an del i por te føl je sel ska pet 
må være mind re enn 10 % av ak sje ka pi ta-
len til por te føl je sel ska pet, ak sje ne må 
inn gå i et all menn ak sje sel skap el ler ak sje-
sel skap el ler til sva rende uten landsk sel skap. 
Livs for sik rings sel ska per, ak sjer om fat tet av 
«intermediary shareholdings ru les», kon-
ver tib le ob li ga sjo ner el ler teg nings ret ter for 
ob li ga sjo ner, er ikke om fat tet av skattelempe-
reglene. Det sam me gjel der der mer enn 
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85 % av ei en de le ne til por te føl je sel ska pet 
be står av børs no ter te ak sjer.

Dansk lov for slag inn stram mer 
be skat ning av ut byt te
Den dan ske re gje rin gen frem la 3. ok to ber 
lov for slag om til tak for å mot vir ke om gå-
el se av dansk og uten landsk be skat ning. 
Når vur de ring av skatte plikt av hen ger av 
registreringssted, fore slås vur de ring av 
skatte plikt ut vi det til å gjel de samt li ge 
sel ska per re gi strert i for ret nings regis te ret  
i Dan mark, i til legg til da gens vur de ring  
av hvor sel ska pet dri ves fra.

Det fore slås at kon sern re la ter te over fø rin-
ger av ak sjer kan bli skat te mes sig be hand-
let som ut byt te, når ve der la get for over fø-
rin gen ikke del vis el ler i sin hel het be står 
av ak sjer. Når over dra gen de sel skap er et 
uten landsk sel skap, kan over fø rin gen 
ut lø se en kil de skatt på 27 % så fremt ikke 
skat te av ta le el ler EUs mor-dat ter sel skap-
di rek tiv unn tar kil de be skat ning. Når over-
dra gen de sel skap er hjem me hø ren de i 
Dan mark, kan over fø rin gen ut lø se en 
kil de skatt på 27 % i de til fel le ne motta-
kende sel skap ikke kan mot ta skat te fritt 
ut byt te. Kil de skatt kan også ut lø ses etter 
nær me re reg ler der som det dan ske sel ska-
pet ikke an ses å være re ell eier av ut byt te.

Si de ne er ut ar bei det av ad vo kat full 
mektige ne Lin da Hjel vik Amsrud og  
Mor ten Ri vels rud, beg ge De loit te  
Ad vo kat fir ma AS.



Akelius’ Verden – vi står bak deg.
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Vi står bak deg.

I Akelius’ Verden vet vi hvilke krav som stilles til deg, uansett om du 
er revisor, regnskaps konsulent, økonomisjef, advokat eller selvstendig 
næringsdrivende. Selvsagt trenger du de beste verktøyene i ditt daglige 
arbeid, men i vår verden er ikke det tilstrekkelig. 

Være seg du skal presentere en årsrapport på årsmøtet eller sende inn 
selvangivelser til Altinn, står vi bak deg med kunnskap og fri support, 
det inngår alltid i abonnementet ditt. Og som kjent dukker det alltid opp 
nye spørsmål. Jo oftere du kontakter oss, jo mer lærer vi av hverandre 
– og jo mer nytte har du av Akelius.

bøker og tidsskrifter fra

Se hele boklisten og bestill på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

Innhold
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og  bygget 
på NOU 2002:20 Ny bok føringslov og Ot.prp. nr. 46 
(2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den 
tredje, fjerde og femte  utgaven bygget på de foregående, 
men var korrigert og  supplert i samsvar med de endringene 
som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden 
ikrafttredelsen. God bokføringsskikk-uttalelsene (GBS) 
og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i om talen av 
de enkelte lov- og forskrifts bestemmelsene, og god bok-
føringsskikk-uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken,  
i tillegg til  bokføringsloven og forskriften.

I denne sjette utgaven er omtalen og bokførings-
forskriften oppdatert med forskriftsendringen 
24. juni 2010 som med førte at praksisen med å for-
skuddsfakturere  tjenester på  kultur- og idrettsområdet 
kan fortsette etter at det er innført merverdiavgift på  
slike tjenester.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokførings-
pliktige og offentlige kon troll  myndigheter.

Forfattere
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen  
(Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor  
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor 
Terje Tvedt (BDO), de to sistnevnte medlemmer  
i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap  
Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har  
bistått for fatterne i arbeidet og også vært ansvarlig  
for de siste oppdateringene. 

Bokføringsloven  7. utgave

B
okføringsloven  7. utgave

Bokføringsloven
Kr 350,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokførings
reglene med konkrete eksempler  
og gjengivelse av lov, forskrift og  
uttalelser om god bokføringsskikk. 
Syvende utgave er oppdatert 
pr. 15. oktober 2012. November 2012.

aksje
lovgivningen

10. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997.  
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp  
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 310,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hoved
elementene i  aksjelovgivningen av 
13. juni 1997. Tiende utgave av boken  
er oppdatert med de nye minimums
kravene til aksjekapital. 
Mars 2012.

StyretS 
arbeid og ansvar

Styrets arbeid og ansvar   5. utgave
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ISBN 978-82-7082-326-0

Styrets arbeid og ansvar
5. utgave

Styrets arbeid og ansvar gir en kortfattet og praktisk orientering 
om styrearbeid. Boken tar for seg de formelle reglene om 
styre sammensetning, styrets oppgaver og forholdet mellom 
styret, generalforsamlingen og den daglige ledelsen. Videre 
omhandles styremedlemmenes rettigheter, plikter og ansvar. 
5. utgave er ajourført med lovendringer per januar 2012 samt 
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse per 
21.10.2010 og endringer i anbefaling for eierstyring og sel-
skapsledelse høsten 2011.
 
Boken er beregnet på selskaper som har styre, og for personer 
som blir valgt inn i et styre. 
 
Ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven er advokat Trine 
Husaas, Advokatfirmaet Husaas.

Kr 275,–

Styrets arbeid og ansvar
Kortfattet og praktisk orientering om 
styrearbeid i henhold til aksjelovene, 
regnskapsloven og  revisorloven. 
Femte utgave april 2012.

Trykt bok kr 450,–

BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

y(7II2H0*SMNMNT(
ISBN 978-82-7082-323-9

Bil er en høyt avgiftsbelagt vare i Norge med et til dels komplisert regelverk. Denne 
boken gjengir det regelverket næringsdrivende innen bilbransjen har behov for 
innenfor fagområdene:

• regnskap
• skatt
• merverdiavgift
• særavgifter

En egen artikkel er inntatt i boken for å gi veiledning i forhold til regelanvendelse 
og aktuelle problemstillinger innenfor disse fag områdene. Problemstillingene er 
sammensatte og artikkelen gir leseren et grunnlag for selv å ta avgjørelser basert på 
egne forhold. Artikkelen er skrevet av statsautori serte revisorer Hilde Thorbjørnsen 
og Espen Thorbjørnsen, skatterådgiver Eigil Holt, avgiftsrådgiver Terje Bakke og 
tollrådgiver Per Vidar Roligheten, Ernst & Young.

BilBR
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 – regnskap, skatt og avgift

2. utgave

BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

Bilbransjen 
Regler for regnskap, skatt og avgift som  
gjelder næringsdrivende i bilbransjen. 
Annen utgave juni 2012.  
Trykt bok har samme innhold som eBok.

eBok (ab.) kr 400,– 
påfølgende år kr 250,–*

eBilbransjen 
En praktisk veiledning og utvalgt regelverk for bilbransjens 
næringsdrivende og rådgivere. En online eBok som selges  
i abonnement. Juni 2012. Selges også som trykt bok.

* Bilbransjen er nettbasert. Abonnementet følger kalenderåret.

M
erverdiavgift i regnskapet 2012

ISBN: 978-82-7082-308-6

2012

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 235,–

Merverdiavgift i regnskapet 2012
Et stikkordsbasert oppslagsverk og 
 nyttig supplement til lov og forskrift, 
meldinger og uttalelser om merverdi
avgift. Januar 2012.
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Alle våre Skattedager arrangeres i januar. 
Påmelding gjøres på revisorforeningen.no.
Skan qr-koden og les mer.

Nytt det siste året fra
• Statsbudsjettet
• Skattedirektoratet
• Finansdepartementet
• Domstolene

Avtaler mellom selskap og nærstående 
• Hvilke avtaler må behandles etter aksjeloven § 3-8?
• De vanligste spørsmålene 
• Konsekvenser hvis reglene ikke er fulgt

Saker fra Revisorforeningens spørretjeneste
• Aktuelle problemstillinger fra medlemmene

Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
• Hvordan finne og dokumentere innbetalt kapital?
• Grep for å kunne foreta skattefri tilbakebetaling
• Konsekvensene av skattefri tilbakebetaling

Endring av ligning
• 3-årsfristen til besvær
• Hvordan bør man innrette seg?
•  Praksis fra ligningsbehandlingen og domstolene

Reklame, sponsing og gave
• Når kan giver kreve fradrag?
•  Praksis fra ligningsbehandlingen og domstolene

Utenlandsk arbeidskraft
•  Arbeidsgivers/oppdragsgivers plikter og ansvar

Meld deg på 
Skattedagene nå!
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