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Dan mark fore slår re duk sjon  
i selskapsskattesats
Den dan ske re gje rin gen har lagt frem lov-
for slag om til tak for å til trek ke seg uten-
land ske in ves to rer og for å sti mu le re  
dan ske sel ska per.

Det mest be tyd nings ful le for sla get er en 
grad vis re duk sjon av den dan ske inntekts-
skattesatsen, fra nå væ ren de 25 % til 24,5 % 
i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % fra 2016. 
Selskapsskattesatsen vil ikke bli end ret for 
sel ska per in nen olje- og gass in du stri en. 
Vi de re vil spe si al av gif ten på lønn i fi nan si-
el le fore tak bli grad vis økt for å ut lig ne 
re duk sjo nen i selskapsskattesatsen.

Blant rap por tens vik tig ste for slag kan nev-
nes av løs ning av hol ding re gi me og «mixed 
and domiciliary com pa ny tax re gi mes»  
i lø pet av de nes te fem til syv år. Skat te -
regi me ne vil bli av løst av fle re til tak som 
alle rede til bys av fle re med lems sta ter i EU. 
Blant til ta ke ne kan nev nes opp ret telse av 
et så kalt «licence box»-re gi me samt fra drag 
for «notional interest». Det te for å sik re lik 
be skat ning av ren te bæ ren de gjeld, ikke-
ren te bæ ren de gjeld samt egen ka pi tal.

Skat te end rin ger på Mal ta
17. mai 2013 god kjen te par la men tet  
i Mal ta føl gen de skat te end rin ger:
1. Over skudd fra fi li al – Mal ta ope re rer 

med fullt fri tak for ut byt te og ka pi tal-
ge vinst fra kva li fi se ren de sub jek ter. 
For å sik re over ens stem mel se med 
EU-lo ven ut vi des fritaksregimet til å 
in klu de re over skudd og ge vins ter ut le-
det fra et mal te sisk sel skap med et fast 
drifts sted be lig gen de uten for Mal ta, 
el ler ved over fø ring av et slikt fast 
drifts sted. Inn tek ter og ge vins ter skal 
be reg nes som om det fas te drifts ste det 
er et uav hen gig sel skap som ope re rer 
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med lig nen de vil kår og til arm leng des 
prin sipp.

2. Va re mer ke roy al ty – Mal ta ope re rer 
med fullt skat te fri tak for roy al ty ut le-
det fra re gist rer te pa ten ter og opp-
havs rett. End rin ge ne ut vi der fri tak for 
roy al ty ut le det fra kva li fi se ren de va re-
mer ker.

For høy et be løps gren se for 
regi stre ring og av re gi stre ring  
for av gifts for mål i UK
Med virk ning fra 1. ap ril 2013 har 
om set nings gren sen som gjel der for sel ska-
pers plikt til å søke merverdiavgiftsregis-
trering i UK blitt for høy et fra 77 000 til 
79 000 GBP. End rin gen er rele vant for 
sel ska per som driver om set ning av va rer 
og tje nes ter som etter sin art er av gifts-
plik ti ge i UK. Li ke le des har be løps gren-
sen som gjel der for sel ska pers rett til  
å søke av re gi stre ring blitt for høy et fra 
75 000 til 77 000 GBP.

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.

Sveit sisk selskapsskattereform 
øker in ter na sjo nal 
skattekonkurranseevne
Re gje rin gen i Sveits har av gitt en rap port 
som går un der til nav net «Swiss Cor po ra te 
Tax Re form III». Rap por ten er del vis for-
an le di get av krav fra EU-kom mi sjo nen for 
å sik re at Sveits over hol der sine for plik tel-
ser etter EU-av ta len, og av et øns ke om å 
sik re og styr ke Sveits sin kon kur ran se ev ne 
og at trak ti vi tet som in ter na sjo nal lo ka sjon 
for sel ska per.



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 enkel som mulig. Som ansvarlig for felles-
portalen 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.

Adecco Økonomi & Regnskap er et eget spesialistområde i Adecco som leverer 
kvalitetssikrede kandidater innen regnskap, økonomi og lønn. Våre medarbeidere 
kan utføre alle typer oppgaver, fra enkel registrering til selvstendige oppgaver innen 
regnskap, lønn og økonomistyring. Flere av våre medarbeidere har jobbet for oss  
i mange år og kommer tilbake for nye spennende oppdrag. Adecco Økonomi og 
Regnskap er landsdekkende. I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vi spesia-
lister som jobber kun med økonomi og regnskap. Spesialistene har enten praktisk 
arbeidserfaring fra faget eller høyere utdanning innen økonomi. Adecco er Norges 
ledende bemanningsselskap og en del av verdens ledende aktør innen bemanning, 
Adecco SA. I Norge har vi mer enn 70 kontorer og avdelinger som engasjerer 6.000 
medarbeidere over hele landet – hver dag. Vi kan også tilby spisskompetanse på 
 rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister til faste stillinger, samt rådgivning 
i prosesser for endring og utvikling.

Arntzen de Besche dekker hele det forretningsjuridiske området og er et av Norges 
ledende advokatfirmaer med mer enn 130 advokater og over 180 medarbeidere.  
Vi har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim. Hos Arntzen de Besche møter du et 
mangfold av personer med forskjellig fagekspertise, bransjekompetanse og 
 næringslivserfaring. Firmaet har anerkjente eksperter innen bl.a. energi og miljø, 
 arbeidsrett, prosedyre og tvisteløsning, TMT, bank og finans, forsikring, pensjon, 
corporate, M&A, børs og verdipapir, insolvens og restrukturering, europa- og 
 konkurranserett, skatt og næringseiendom. Firmaet har bred erfaring med inter-
nasjonale transaksjoner, både for norske selskaper i utlandet og utenlandske 
 selskaper i Norge. Gjennom samarbeidet med noen av verdens ledende advokat-
firmaer tilbyr vi våre klienter et velorganisert globalt kompetansenettverk.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivnings-
tjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhets-
styring. Vi er strategisk partner for en rekke virksomheter og hjelper dem med å ut-
forme digitale løsninger som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris 
på Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt brede tjeneste-
spekter kan være en totalleverandør for dem. Vi søker langvarige forhold til kundene 
våre. Bouvet har over 850 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vår 
 erfaring er at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi 
kompetansen på tvers av selskapet, mens prosjektene forankres lokalt. Ambisjonen 
vår om «å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde 
 kundene og de mest fornøyde medarbeiderne» forplikter oss overfor både kunder og 
 ansatte. Vi ble kåret til en av Norges beste arbeidsplasser for 2012 av Great Place to 
Work Institute. Bouvet er notert på Oslo Børs.

dib er markedets mest komplette oppslagsverk innen regnskap, revisjon, lønn, skatt, 
mva og selskapsrett. I 2011 ble dib belønnet med Rosing- prisen for beste bruker-
vennlighet. I dib finner du en enkel og oversiktlig  søkemotor som gir deg de mest 
 relevante svarene øverst. Gjennom 15 år i markedet har vi etter hvert opparbeidet  
en solid kunnskapsdatabase:
• Over 1.200 maler og dokumenter
• Over 200 praktiske sjekklister
•  «Dokumentgenerator+» – lar deg enkelt fylle ut alle dokumentene i en prosess 

(eks. stiftelser, kapitalforhøyelser, fusjon etc.) på en brøkdel av tiden. 
•  Over 700 konteringsforslag oversiktlig presentert med henvisning til Norsk 

 Standard Kontoplan, satser og frister med utfyllende kommentarer og eksempler.
dib er alltid oppdatert og kvalitetssikret av interne og eksterne fagspesia lister. Ta en 
titt på våre korte introduksjonsvideoer og bli bedre kjent med oss på www.dib.no.

Møt våre utstillere!

DnR-konferansen
Gardermoen 27.–28.  augus t

Finale Systemer as har siden 1988 vært Norges ledende leverandør av program-
vare for regnskapsavslutning, skatt, ligningsdokumenter, regnskapsavstemming, 
regnskapsanalyse og prognose.

Rettsdata Regnskap og revisjon er en komplett kunnskapsbase for revisor- og 
 regnskapsbransjen, som er utviklet i samarbeid med PwC. Produktet inneholder bl.a.:
•  Dokumentmaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og selskapsdokumenter  

– innenfor egenkapitaltransaksjoner
• Dokumentpakker
• Lover med kommentarer
• Faglitteratur
Besøk vår stand for en presentasjon.
www.rettsdata.no

PowerOffice AS er den ledende leverandøren av regnskapsmetodikk til regnskaps- 
og revisjonsbransjen. Til sammen over 8000 brukere benytter PowerOffice til blant 
annet kvalitetssikring, timeregistrering, CRM, fakturering og prosjektstyring. Fra 
 etablering i 1998 har PowerOffice levert programvare som forenkler hverdagen og 
gir våre kunder bedre tid. Gjennom våre årlige kundeundersøkelser bekrefter kunde-
ne at PowerOffice er brukervennlig, gir bedre oversikt, forenkler hverdagen og ikke 
minst at de øker lønnsomheten ved bruk av PowerOffice.
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Vil du vite mer, kontakt oss 
på 22 34 60 00, eller bestill 
direkte på akelius.no

Akelius Master er den komplette pakken du trenger for å matche 
de fl este behov og ønskemål som kundene dine har: Årsavslutning, 
Skatt, Revisjon og Dokument. Med Årsavslutning kan du også legge 
til modulen med Budsjett, Prognose og Analyse. Dermed har du alle 
skarpe verktøy samlet på ett sted, med full oversikt over oppdateringer 
og brukerlisenser. Dessuten til 25% lavere pris. Og som alltid inkluderes 
vår populære Akelius Support, som du kan kontakte så ofte du vil. 

Når du bestiller Akelius Master, kan du velge bort enten Revisjon 
eller Dokument, men er du revisor anbefaler vi sterkt at du tar alle 
fi re fra starten av.

Akelius’ Verden – vi står bak deg.

Akelius Master er den komplette pakken du trenger for å matche 

25%
lavere
pris!

PRISEKSEMPEL FOR ENBRUKER
Master I 
Årsavslutning  • Skatt • Revisjon  • Dokument  . . 26 200 kr (ord 34 950 kr)

Master II
Årsavslutning  • Skatt • Revisjon  . . . . . . . . . . . . . 21 000 kr (ord 28 000 kr)

Master III
Årsavslutning  • Skatt • Dokument  . . . . . . . . . . . 18 000 kr (ord 24 000 kr)

Ved fl ere brukere  ring oss for pris. Prisene er uten moms.
Merk! Master kan ikke kombineres med andre tilbud fra Akelius.

Akelius presenterer
stolt Akelius Master



Quality Broker AS er et selskap i Quality Gruppen AS, og har siden begyn-
nelsen av 1990-tallet hatt et godt samarbeid med Den norske Revisor-
forening. 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 AS 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 opp-
slagsverk for HR- og regnskapsbransjen, og tilbyr i tillegg produkter for oppdrags-
styring, årsavslutning og rapportering. Se www.sticos.no/dnr.

Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt 
 mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til 
 privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi har 4400 medarbeidere fordelt på over 
30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. 

Rammeavtale om tjenestepensjon: Den norske Revisorforening har en avtale med 
Storebrand som gir medlemsbedriftene tilbud på tjenestepensjon til svært gunstige 
betingelser. Storebrand tilbyr også et eget program for ansatte med mulighet for å 
etablere individuell pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser, samt gode 
 lånebetingelser. Avtalen gir valgfrihet. Medlemmene kan fritt sette sammen behovs-
riktige løsninger for bedriften og de ansatte.

Lederkilden er et nettsted med veiledning, inspirasjon og praktiske verktøy for 
 effektiv styring og utvikling av bedrifter. I samarbeid med Revisorforeningen har vi 
utarbeidet 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.

Møt våre utstillere!

Av leverandørene innenfor bedriftsinformasjon i Norge, tilbyr RavnInfo den mest 
komplette løsningen for revisorer og regnskapsførere
• Dyptgående statistikk på egen klientliste
•  Eksport til excel av klientliste med oversikt over frivillige pantstillelser i løsøre

registret 
• Epostvarsling av kunngjøringer på viktige foretak
• 12 års regnskapshistorikk med revisors anmerkninger
• Informasjon om slettede foretak og historiske navn tilbake til 2003
• Kredittsjekk fra Bisnode Credit AS (tidl. AAA Soliditet)
• Utvidet eierskapsstruktur 
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon: Øyvind Øksnes, oyvind@soliditet.no, 
tlf. 22 45 93 80 / 936 26 718.

DnR-konferansen
Gardermoen 27.–28.  augus t

Tripletex – økonomisystem på nett
Tripletex er et webbasert økonomisystem  hvor kundene  selv kan føre timer og 
 fakturere, mens regnskapsfører får tid til rådgivningsoppgaver. Ved å styre brukernes 
rettigheter kan kontrollen bevares og oppgaver fordeles effektivt. Integrasjon mot 
Nets og Altinn, samt et brukervennlig grensesnitt trekkes frem som viktige ting for  
å velge løsningen. Tripletex har over 4 000 kunder og 16 000 brukere!

24SevenOffice er Nordens første 100 % webbaserte forretningssystem. Alle funk-
sjoner i løsningen er ferdig integrert - og tjenesten er levert som en tjeneste over 
 internett. Selskapet tilbyr integrerte systemer for regnskap, økonomi, CRM, prosjekt-
styring, timeregistrering, 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.

Uni Micro AS leverer det prisbelønte systemet Uni Økonomi. Systemet har de siste 
3 årene blitt kåret til  Best-i-test i PC World. Systemet er brukervennlig, har effektive 
registreringsmuligheter, en rekke tilleggsmoduler og bransjeløsninger, samt mye 
funksjonalitet. Stadig større del av systemet kan også kjøres fra web.
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