Internasjonal skatt og avgift
Danmark foreslår reduksjon
i selskapsskattesats
Den danske regjeringen har lagt frem lov
forslag om tiltak for å tiltrekke seg uten
landske investorer og for å stimulere
danske selskaper.
Det mest betydningsfulle forslaget er en
gradvis reduksjon av den danske inntektsskattesatsen, fra nåværende 25 % til 24,5 %
i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % fra 2016.
Selskapsskattesatsen vil ikke bli endret for
selskaper innen olje- og gassindustrien.
Videre vil spesialavgiften på lønn i finansi
elle foretak bli gradvis økt for å utligne
reduksjonen i selskapsskattesatsen.

Blant rapportens viktigste forslag kan nev
nes avløsning av holdingregime og «mixed
and domiciliary company tax regimes»
i løpet av de neste fem til syv år. Skatte
regimene vil bli avløst av flere tiltak som
allerede tilbys av flere medlemsstater i EU.
Blant tiltakene kan nevnes opprettelse av
et såkalt «licence box»-regime samt fradrag
for «notional interest». Dette for å sikre lik
beskatning av rentebærende gjeld, ikkerentebærende gjeld samt egenkapital.
Skatteendringer på Malta
17. mai 2013 godkjente parlamentet
i Malta følgende skatteendringer:
1. Overskudd fra filial – Malta opererer
med fullt fritak for utbytte og kapital
gevinst fra kvalifiserende subjekter.
For å sikre overensstemmelse med
EU-loven utvides fritaksregimet til å
inkludere overskudd og gevinster utle
det fra et maltesisk selskap med et fast
driftssted beliggende utenfor Malta,
eller ved overføring av et slikt fast
driftssted. Inntekter og gevinster skal
beregnes som om det faste driftsstedet
er et uavhengig selskap som opererer

Sveitsisk selskapsskattereform
øker internasjonal
skattekonkurranseevne
Regjeringen i Sveits har avgitt en rapport
som går under tilnavnet «Swiss Corporate
Tax Reform III». Rapporten er delvis for
anlediget av krav fra EU-kommisjonen for
å sikre at Sveits overholder sine forpliktel
ser etter EU-avtalen, og av et ønske om å
sikre og styrke Sveits sin konkurranseevne
og attraktivitet som internasjonal lokasjon
for selskaper.
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Sidene er utarbeidet av advokatfull
mektigene Linda Hjelvik Amsrud og
Morten Rivelsrud, begge Deloitte
Advokatfirma AS.

med lignende vilkår og til armlengdes
prinsipp.
2. Varemerke royalty – Malta opererer
med fullt skattefritak for royalty utle
det fra registrerte patenter og opp
havsrett. Endringene utvider fritak for
royalty utledet fra kvalifiserende vare
merker.
Forhøyet beløpsgrense for
registrering og avregistrering
for avgiftsformål i UK
Med virkning fra 1. april 2013 har
omsetningsgrensen som gjelder for selska
pers plikt til å søke merverdiavgiftsregistrering i UK blitt forhøyet fra 77 000 til
79 000 GBP. Endringen er relevant for
selskaper som driver omsetning av varer
og tjenester som etter sin art er avgifts
pliktige i UK. Likeledes har beløpsgren
sen som gjelder for selskapers rett til
å søke avregistrering blitt forhøyet fra
75 000 til 77 000 GBP.
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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 spesialister 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 internasjonale transaksjoner, både for norske selskaper i utlandet og utenlandske
selskaper i Norge. Gjennom samarbeidet med noen av verdens ledende advokatfirmaer tilbyr vi våre klienter et velorganisert globalt kompetansenettverk.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi er strategisk partner for en rekke virksomheter og hjelper dem med å utforme digitale løsninger som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris
på Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt brede tjenestespekter 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.

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

20894_Ann_DnR_Konferansen_2013_Utstillere.indd 1

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 fellesportalen 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.

dib er markedets mest komplette oppslagsverk innen regnskap, revisjon, lønn, skatt,
mva og selskapsrett. I 2011 ble dib belønnet med Rosing-prisen for beste brukervennlighet. 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 fagspesialister. Ta en
titt på våre korte introduksjonsvideoer og bli bedre kjent med oss på www.dib.no.

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 regnskapsog 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 kundene at PowerOffice er brukervennlig, gir bedre oversikt, forenkler hverdagen og ikke
minst at de øker lønnsomheten ved bruk av PowerOffice.
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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.

Quality Broker AS er et selskap i Quality Gruppen AS, og har siden begynnelsen av 1990-tallet hatt et godt samarbeid med Den norske Revisorforening. 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

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.

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 oppslagsverk for HR- og regnskapsbransjen, og tilbyr i tillegg produkter for oppdragsstyring, årsavslutning og rapportering. Se www.sticos.no/dnr.
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24SevenOffice er Nordens første 100 % webbaserte forretningssystem. Alle funksjoner i løsningen er ferdig integrert - og tjenesten er levert som en tjeneste over
internett. Selskapet tilbyr integrerte systemer for regnskap, økonomi, CRM, prosjektstyring, timeregistrering, samt samhandlingsløsninger som e-post, fil- og dokumenthåndtering 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.

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 behovsriktige løsninger for bedriften og de ansatte.

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.

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!

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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