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Internasjonal skatt og avgift

Fransk budsjettlov er ved tatt
Frank ri kes for fat nings dom stol pub li ser te 
29. de sem ber 2012 sin av gjø rel se ved rø-
ren de den fore slåt te fi nans lo ven 2013. I 
av gjø rel sen kon klu de res det med at de 
fore slåt te skat te til ta ke ne som be rø rer sel-
ska per, er lov li ge. Dom sto len av skar imid-
ler tid den kontro ver sielle be stem mel sen 
som vil le på lagt vel stå en de per so ner i 
Frank ri ke å be ta le en inn tekts skatt på 
75 % av pro fe sjo nell inn tekt over 1 mil-
lion euro. Be slut nin gen ba ner vei for 
ikraft tre del se av fi nans lo ven 2013 og den 
tred je re vi der te fi nans lo ven for 2012.

De mest be tyd nings ful le til ta ke ne i de to 
lo ve ne er den nye glo ba le be grens nin gen i 
fra drag for kre ditt kost na der, yt ter li ge re 
re strik sjo ner for bruk av frem før bart 
un der skudd og sam men stil ling av in ves te-
rings inn tek ter og for tje nes te med or di nær 
inntektsskattegruppe.

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.

Nye reg ler for fak tu re ring i EU
Som føl ge av nye reg ler for fak tu re ring i 
EU, tid li ge re om talt i den ne spal ten, har 
av gifts myn dig he te ne i en rek ke EU-land 
pub li sert for tolk nings ut ta lel ser som pre si-
se rer hvor dan det nye re gel ver ket skal for-
stås. I til legg til en for mell li ke stil ling mel-
lom elek tro nis ke og pa pir ba ser te fak tu ra er, 
vil den mest sub stan si el le end rin gen være 
at en rek ke EU-land ikke len ger 
vil an fø re at for skudds be-
ta lin ger re pre sen te rer 
en trans ak sjon 
for av gifts for-
mål.

Engangsmulighet til å få 
re fun dert IRES i Ita lia
Ita lien ske sel ska per og filia ler har i et 
be gren set tids rom an led ning til å 
an mo de om re fu sjon av tid li ge re for mye 
be talt inn tekts skatt (IRES). Det te gjel der 
der sel ska pe ne ikke har hatt an led ning til 
å fra drags fø re en viss an del av sine for-
plik tel ser til å be ta le re gio nal skatt på 
produksjonsaktiviteter (IRAP) for inn-
tektsskatteformål. Det kan an mo des om 
re fu sjon for de sis te fire inn tekts år 
(ka len der åre ne 2007–2011). Krav om 
re fu sjon må sen des in nen 60 da ger fra 
den opp rin ne li ge innsendingsdatoen i 
peri oden 18. ja nu ar 2013 til 15. mars 
2013. Frist for an mod ning om re fu sjon 
ut går der for mel lom 19. mars og 15. mai 
2013.

Portugals budsjettlov for 2013 
sendt til en de lig god kjen ning
Portugals budsjettlov for 2013 er sendt 
til øver ste dom stol for en de lig god kjen-
ning. Ved god kjen ning vil lo vens 
be stem mel ser få ge ne rell virk ning fra 1. 
ja nu ar 2013. Blant vik ti ge end rin ger 
kan nev nes øk ning av topp skatt for 
sel ska per ved at ters kel for inn tre den av 
topp skatt re du se res fra 10 mil lio ner 
euro til 7,5 mil lio ner euro. Vi de re kan 
nev nes at det er fo re slått en be grens-
ning i fra drags rett for net to fi nan si el le 
kost na der, samt en øk ning av kil de skatt 
fra 15 % til 25 % på roy al ti es, pro vi-
sjons inn tek ter, ho no rar og formuesinn-
tekt er ver vet av ak tø rer som ikke an ses 
hjem me hø ren de i Por tu gal.



Den gode 
arbeidsflyten 

Med Uni 24 kan dine kunder enkelt 

logge seg på sitt økonomisystem, 

når som helst, hvor som helst. 

Rapporter, regnskap og bilag, ordrer 

og fakturaer blir kontinuerlig  

synkronisert mellom skyen og

serveren. Det gir deg og dine kunder 

en god arbeidsflyt. 

Enklere blir det ikke. 

T l f.55  38  77  77  
web :www.un imic ro.no 
e -post : s a lg@unimic ro.no

“Uni24 gir meg et fleksibelt og brukervennlig  
økonomisystem. Som gründer er det viktig å ha en 
enkel administrasjon, slik at jeg kan ha mest mulig 
fokus på produktutvikling og design.”

Rune Bruvik er mannen bak det nye, norske 
klokkemerket Bruvik Time.

uni24®

 Når som helst, 
        hvor som helst

Uni Økonomi®

er blitt kåret til Norges 
beste økonomisystem 
for tredje år på rad av 

PCWorld Norge. 

14 timer
godkjent 

etterutdanning
på to effektive

dager
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“FRONTDESK® ASP er en IT-løsning for bedrifter som ønsker å sette bort 
IT-driften for å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet”

Bedriften kan få adgang til moderne IT-løsninger uten selv å stå for driftog vedlikehold. I FRONTDESK® 
ASP skjer all databehandling ved Fagdata sitt moderne driftssenter, og det er kun skjermbilder/
tastetrykk som overføres til brukernes maskiner. 

Fagdata tilbyr et totalforvaltet driftskonsept med førsteklasses standard; for å øke bedriftens 
produktivitet og redusere bedriftens IT-administrasjon. Vi står for driften, nettverket, brannmurer, backup 
og programmer. 

FOKUS PÅ REGNSKAP OG REVISJON
I overkant av 200 revisorer  og regnskapsførere benytter FRONTDESK® ASP, og bransjene er våre 
fokusområder. Vi har solid erfaring med drift av sentrale applikasjoner innen regnskap og revisjon, 
og har gjennom årene bygget en god kompentanseplattform med hensyn til bransjenes utfordringer, 
forventninger og krav.                

FRONTDESK® ASP leveres og driftes av Fagdata AS
 FAGDATA AS, Økernveien 121, 0579 OSLO | Tlf: 23 39 38 80 | Fax: 23 39 38 81 | salg@fagdata.no | www.fagdata.no

Tilgang til dine programmer og data
 - uansett hvor du befinner deg


