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Med ønsker om en
god jul og et riktig
godt nytt år!
Faginformasjon
Scheel-utvalgets utredning om endringer i
selskapsskatten fremlagt
Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes,
men at satsen reduseres fra 27 % til 20 % for å tilpasse selskapsskatten til
den internasjonale utviklingen.
Hans Henrik Scheel overleverte 2. desember utvalgets forslag til endringer i
selskapsskatten. Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i
lys av den internasjonale utviklingen. Økte investeringer og eierskap på tvers av
landegrenser har ført til økt skatteplanlegging og skattekonkurranse mellom
landene, noe som også skaper utfordringer for Norge. Scheel-utvalgets
hovedanbefaling for å møte disse utfordringene er å redusere skattesatsen fra 27%
til 20% og innføre særskilte tiltak mot flytting av overskudd som er opptjent i Norge.
Les mer

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost
innenlands fra 1. januar 2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene
er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost
innenlands», med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember
2017.
Avtalen erstatter de to avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens
regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste
tjenesteoppdrag uten overnatting», slik at det fra 1. januar 2015 bare blir en avtale
som regulerer dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Det fremgår av
avtalen at dersom opphold på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på
samme sted, skal «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested»
anvendes fra og med dag 29.
Les mer

Skatteattest og MVA-attest i Altinn
Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Du
kan bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil
bli gjort tilgjengelige etter hvert.
Skatte- og MVA-attesten produseres samme dag som bestillingen og sendes
elektronisk i PDF-format til den enkeltes meldingsboks i Altinn. Attestene bestilles
på skjema RF- 1316 Attestbestilling i Altinn.
Les mer

Metoden for beregning av latent skatt
Skattedirektoratet har publisert en uttalelse som redegjør for hvordan latent
skatt kan fastsettes ved beregning av vederlag ved overtakelse av
formuesgoder ved arv eller gave.
I uttalelsen kommer Skattedirektoratet med et forslag til metode som kan anvendes
når det er behov for å beregne nåverdien av latente skatteposisjoner. Direktoratet
presiser at metoden bygger på skjønn og kan være ulik for ulike skatteposisjoner
vurdert på samme tid, og eventuelt over tid.
Les mer

Omklassifisering av lån
Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den
skattemessige behandlingen blir i enkelte typetilfeller når et ikke-reelt lån
omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende
har variert fra år til år.
Skattedirektoratet uttaler at reduksjoner i mellomværende mellom aksjonær og
selskap som skjer før det er iverksatt kontrolltiltak, vil være et viktig moment ved
vurderingen av om et lån er reelt eller ikke. Det er forutsatt i uttalelsen at det helt
eller delvis foreligger et ikke-reelt lån slik at det er grunnlag for omklassifisering til
lønn eller utbytte. Spørsmålet blir da hvilken betydning eventuelle betalinger eller
andre endringer i opplyst mellomværende som skjer før kontrolltiltak iverksettes
skal få. Det må vurderes hvilke beløp som skattemessig kan omklassifiseres (som
utgjør et ikke-reelt lån) og hvilke inntektsår ligningen skal endres for.
Les mer
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