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Les mer om sømløst regnskap og 
statsbudsjettet 



Velkommen 
 

• Jeg har gleden av å ønske velkommen til 
høstnummeret av KEMAX nytt. 

 

• I denne utgaven har vi fokusert på tips som 
kan være med å forenkle ditt forhold til 
regnskap, bilag osv.  Nå er 
barnesykdommer i forbindelse med 
elektroniske bilag og fakturaer et 
tilbakelagt stadium.  Da er det kanskje på 
tide for flere av oss  og se på hva 
fremtiden bringer av forenklinger.  Og de 
løsninger som presenteres i dag gjør 
faktisk hverdagen enklere for noen av oss.  
Løsningene er forholdsvis billige og 
regnskapsfører reduserer sin tidsbruk som 
igjen gjør det økonomisk interessant for 
dere.  Titt gjerne på sidene  3 og 4 hvor vi 
kort beskriver hvordan dette fungerer.  Ta 
gjerne kontakt hvis dere vil få presentert 
de forskjellige løsninger som er mest 
aktuelle for dere. 

 

• Statsbudsjettet for neste år er akkurat 
fremlagt av Stortinget og vi har viet bladet 
litt plass til de økonomiske rammer som 
treffer våre kunder, fra bønder til små og 
store virksomheter.  Da gjenstår det å følge 
utviklingen og se om det skjer endringer i 
Stortingets budsjettkamp som rammer 
dere.  I så fall kommenteres dette i årets 
siste utgave i desember. 

 

 

• Da gjenstår det å ønske dere en riktig god 
lesning! 

 

• Mvh  

 

            Ove Strand 
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Sømløst integrert regnskap 
 

Løsningen som gjør deg mer effektiv 
Uni 24 gir deg og bedriften din store 
konkurransefortrinn: Rask, riktig og god 
kundebehandling sikrer at alle produkter 
kommer med på ordrer og fakturaer. Det 
sørger for færre feil, kjappere levering, 
flere salg, høyere omsetning, bedre 
inntjening og i tillegg lavere 
driftskostnader på IT. 
  
I Uni24 ledelsesinformasjon finner du 
oversikt over nøkkeltall med en enkel 
vurdering av økonomien i bedriften, 
grafisk fremstilling med tabeller av både 
resultat og balanse som viser utviklingen 
de siste to årene, og oversikter over 
utvikling på fakturaer, ordrer og tilbud. 
 
 
  

Uansett om du bruker PC, Mac, nettbrett eller mobil - alle data flyter sømløst 
mellom Uni24 og regnskapsprogrammet Uni Økonomi. Det gir deg arbeidsflyt, og 
gjør at du alltid er oppdatert og alltid har nøkkeltallene dine tilgjengelig. 

Dette kan du gjøre med Uni24 
Du velger selv hvilke av tjenestene i 
løsningen bedriften din ønsker å bruke, og 
hvem som skal ha tilgang. Dere logger inn 
hos uni24.no, og så er tjenestene 
tilgjengelige. Mange benytter denne 
muligheten til blant annet å distribuere 
regnskapsrapporter til styrene sine. 
 
Oversiktsbildet i Uni24 gir også god 
oversikt over dagens aktiviteter, og flere 
bedrifter har en storskjerm på kontoret 
som gjør at alle enkelt kan følge med på 
ny og oppdatert informasjon. 
 

Et regnskapsprogram på nett gir deg mange fordeler:  
I tillegg til at du uansett tid på døgnet og uansett hvor du er i verden alltid kan 
logge deg på systemet fra en hvilken som helst enhet, blir ordrer, fakturaer, 
notater og dokumenter som lages mens du er på reise, på farten eller i møter, 
automatisk synkronisert med Uni24 på kontoret eller hos regnskapsføreren din. 
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Faktura 
Her kan du gjøre klar faktura, få tilgang til 
ordrer, lage rapporter, opprette nye 
kunder og produkter i tillegg til å 
oppdatere vare- og kundeinformasjon. 
Uni24 Faktura er utviklet for og tilpasset 
til flere bransjer: Regnskapskontorer kan 
la kunder lage egne fakturaer, og selgere 
kan fakturere bestillinger direkte. 
  
Ordre 
Her kan du gjøre klar ordrer, opprette nye 
kunder og produkter, i tillegg til å 
oppdatere vare- og kundeinformasjon. 
Som med Faktura kan også Uni24 Ordre 
brukes av regnskapskontorer, kunder av 
disse og selgere. 
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Regnskap 
Her kan du blant annet føre nye bilag, 
gjøre forespørsel på konto og bilag, hente 
ut rapporter og opprette nye kunder og 
leverandører. Også regnskapsførere kan 
føre bilag direkte i Uni24, og alle data er 
tilgjengelige når du ønsker dem. 
  
Reiseregning 
Her kan du føre reisetid, transporttype, 
diett, overnatting, parkering og 
bompenger - når, hvor og fra hvilken 
enhet du selv ønsker. Korrekte satser er 
alltid tilgjengelige, reisetypene 
spesialtilpasses til bedriften din, og sikre 
rutiner for godkjenning hindrer 
dobbelføring og feil. 
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 Statsbudsjettet 2018 

5 

Regjeringen fremmet 12. oktober sitt 
forslag til statsbudsjett for 2018. Fra et 
skatte- og avgiftsmessig ståsted fremstår 
budsjettet som lite spenstig. Bl.a. 
fremmes det verken forslag om endring i 
rentebegrensningsreglene eller 
hjemmehørendebegrepet.  
Som ventet forslås satsen på alminnelig 
inntekt satt ned til 23 %, mens 
eierinntektsskattesatsen øker. I tillegg 
foreslås som tidligere varslet en rabatt i 
formuesskattegrunnlaget for arbeidende 
kapital (aksjer, andeler mv.) på 20 %.  
Regjeringen foreslår videre en ny ordning 
for beskatning av opsjoner til ansatte i 
små oppstartsselskap. Ordningen har 
dessverre et begrenset 
anvendelsesområde og begrenset 
skattemessig effekt.  
På merverdiavgiftsområdet foreslår 
regjeringen å øke den lave 
merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 %. 
Typisk vil dette gjelde 
persontransporttjenester, overnatting, 
idrettsarrangementer osv.  
 

Selskapsskatt 
 
Skatt på alminnelig inntekt  
I Stortingets skatteforlik fra 2016 ble det 
forutsatt at skatt på alminnelig inntekt 
skal reduseres til 23 % innen 2018. I 
statsbudsjettet for 2018 følger regjeringen 
opp skatteforliket og foreslår å redusere 
skattesatsen på alminnelig inntekt fra 
dagens sats på 24 % til 23 % med virkning 
fra og med inntektsåret 2018. 
Skattesatsen på̊ selskapsoverskudd i 
virksomheter som omfattes av 
finansskatten opprettholdes på 25 %.  
 

Finansforetak  
«Finansinstitusjoner» etter 
finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 og § 
2-1 er unntatt fra gjeldende 
rentebegrensningsregel. 
Som følge av at 
finansieringsvirksomhetsloven ble 
erstattet av finansforetaksloven i 2016, 
har det også tilkommet endringer i hvilke 
type foretak som er omfattet av begrepet 
finansforetak. Det foreslås derfor at 
rentebegrensningsregelen endres til ikke å 
gjelde for finansforetak etter 
finansforetaksloven 
§ 1-3 første ledd.  



Finansforetaksloven § 1-3 første ledd omfatter 
bank, kredittforetak, finansieringsforetak, 
forsikringsforetak, pensjonsforetak og 
holdingforetak i finanskonsern. I forslaget 
skriver imidlertid departementet at eierforetak 
til et finansforetak skal være omfattet av 
rentebegrensningsregelen. Vi oppfatter at 
«holdingforetak i finanskonsern» vil være et 
slikt eierforetak og at hjemmelshenvisningen 
overfor må justeres til finansforetaksloven § 1-3 
første ledd a-d.  
 
Videre forslås at såkalte låneformidlingsforetak 
blir omfattet av rentebegrensningsregelen som 
følge av at disse ikke faller inn under 
definisjonen finansforetak.  
Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med 
virkning fra og med inntektsåret 2018.  
 
 
Rentebegrensningsregelen  
I høringsnotat av 4. mai 2017 fremmet 
regjeringen forslag om at både interne og 
eksterne rentekostnader etter nærmere regler 
skulle kunne begrenses med hensyn til 
skattemessig fradragsrett. I tillegg ble det 
foreslått endring i terskelbeløpet (netto 
rentekostnader) til MNOK 10 samlet for den 
norske delen av konsernet, samt detaljerte 
unntaksregler basert på regnskapsmessige 
egenkapitalstørrelser. I statsbudsjettet uttaler 
departementet at det behov for mer tid til å 
vurdere alle merknader som er innkommet i 
høringsrunden. Departementer skriver videre at 
det tar sikte på å komme tilbake med forslag til 
endringer så snart som mulig slik at nye regler 
kan tre i kraft fra og med inntektsåret 2019.  
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Endringer i gjeldende regel  
Selskaper med deltakerfastsetting  
Etter gjeldende rett må alle selskap med netto 
rentekostnader over MNOK 5 ha tilstrekkelig 
fradragsramme for å kunne kreve fradrag for 
selskapets gjeldsrenter. Fra og med 
inntektsåret 2016 ble fradragsrammen 
redusert fra 30 % til 25 % av skattemessig 
EBITDA.  
 
For selskaper med deltakerfastsetting (ANS, 
DA, KS mv.) gjelder imidlertid en særskilt 
begrensningsregel når selskapet har 
underskudd i inntektsåret og samtidig får 
begrensninger i rentefradraget etter EBITDA-
regelen. For slike selskaper skal netto 
rentekostnader til fremføring reduseres med 
30 % av årets underskudd i selskapet. 
Departementet foreslår at satsen reduseres til 
25 %. Reduksjonen er for så vidt godt nytt for 
slike selskaper, men eksistensen av regelen i 
seg selv er etter vår vurdering svakt 
begrunnet.  
Lovendringen foreslås med virkning fra og 
med inntektsåret 2017.  
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Personbeskatning 

Skatt på  alminnelig inntekt og 
personinntekt  
Regjeringen foreslår å redusere 
skattesatsen pa ̊ alminnelig inntekt fra 
dagens sats pa ̊ 24 % til 23 %. Samtidig 
foreslår regjeringen å øke satsene i 
trinnskatten for å begrense det samlede 
provenytapet ved reduksjonen av 
skattesatsen pa ̊ alminnelig inntekt, i tråd 
med enigheten om en skattereform.  
 
Skatt på eierinntekt  
Regjeringen ønsker at marginalskatten for 
selskap og eier under ett skal forbli 
uendret. Når skattesatsen for selskaper 
reduseres økes derfor skatt på 
eierinntekter (omfatter aksjeutbytte og - 
gevinster, samt utdeling og gevinst fra 
selskap med deltakerfastsetting).  
Eierskatten utgjør for 2017 29,76 % (24 % 
x 1,24).  
I statsbudsjettet for 2018 foreslår 
Regjeringen at  
justeringsfaktoren oppjusteres til 1,33 slik 
at eierskatten utgjør 30,59 % (23 % x 
1,33). Pa ̊ denne måten opprettholdes 
noenlunde gjeldende marginalskattesats 
for selskap og eier sett under ett.  
Som en konsekvens av økt eierskatt pa ̊ 
utbytte blir skatteposisjonen innbetalt 
kapital stadig viktigere ved at 
selskapsrettslige utbytter kan klassifiseres 
som tilbakebetaling av skattemessig 
innbetalt kapital og dermed ikke utløse 
skatt hos personlig aksjonærer.  
Personlige aksjonærer i aksjeselskaper og 
personlige deltakere i selskaper med 
deltakerfastsetting bør i lys av ovennevnte 
vurdere om det er hensiktsmessig å vedta 
utdelinger innen 31.12.2017. Ved 
utdelinger før årsskiftet bør det også tas 
hensyn til eventuelle negative (doble) 
formuesskatteeffekter.  
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Andre endringer i 
personbeskatningen  
 Regjeringen foreslår med virkning for 
inntektsåret 2018 å:  
 
• redusere skattesatsen på alminnelig 
inntekt fra dagens sats på 24 % til 23 % 
.  
• øke satsene i trinnskatten for å begrense 
det samlede provenytapet ved 
reduksjonen av skattesatsen på alminnelig 
inntekt  
 
• øke maksimalt minstefradrag i lønn og 
trygd til 97 610 kroner, det vil si med om 
lag 800 kroner ut over lønnsjustering. 
Samtidig økes satsen i minstefradraget i 
lønns- og trygdeinntekt fra 44 til 45 %  
 
• gjeninnføre differensiert 
arbeidsgiveravgift for transport- og 
energisektorene, da dette tillates etter at 
Europakommisjonen har vedtatt 
endringer i gruppeunntaksforordningen  
 
• oppheve fradragsretten for skattytere 
som har mulighet til å kunne oppbevare 
og tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg 
reduseres de øvrige fradragssatsene for 
kost med kr 100  
 
• oppheve den særskilte rabatten for 
elbiler i firmabilbeskatningen  
 
• avvikle skatteklasse 2. Dette innebærer 
at det høyere personfradraget for 
ektefeller som skattlegges under ett, 
bortfaller  
 
 



Vi ønsker alle lesere en riktig God Sommer 

Bergen: Sentrum, Fana, Godvik, Åsane          Nordhordland: Knarvik               Osterøy: Lonevåg senter           Oslo: Lysaker 

 
 

 

Kemax Økonomi Regnskap AS 
Seiersbjerget 17 
5022 Bergen 
Tlf: 55 55 78 50 
Fax: 55 55 88 90.  
E-mail : bergen@kemax.no 
 
 
 

Vårt kontornett: 

Bergen – Sentrum, Seiersbjerget 17 

Bergen – Vest, Leirvikåsen 43 B 

Bergen – Nord, Åsamyrane 90 

Bergen – Sør, Fanaveien 13 

Nordhordland – Kvassnesvegen 11 

Osterøy – Lonevåg senter 

Oslo – Lilleakerveien 31 

Autorisert regnskapsfører ARS 

Org .nr 958 582 528 MVA 

God Jul  
og  

Godt Nyttår 


