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VIKTIG: UTBYTTESKATT PÅ LÅN TIL
PERSONLIG AKSJONÆR
Det er foreslått å innføre utbytteskatt på lån til
personlig aksjonær, med virkning fra 7.10.15, og vår
bransjeforening mener at denne lovendringen høyst
sannsynlig vil bli vedtatt.
Regelendringene vil medføre følgende:





Låneopptak opptatt fra og med 7.10.2015
behandles som utbytte
Dette gjelder både ved nye lån og utvidelse av
eksisterende lån
Reglene gjelder uavhengig av om lån er reelle
eller ikke
Også et selskaps fordringer på mellomregningskonto anses som lån til aksjonær

Dette er klare regler og gir ikke rom for skjønn. Det har
tidligere vært praksis for å godta kr 40.000-50.000 i
«lån» på mellomregningskonto pr. nyttår, uten å
reagere. Videre har det normalt også blitt godtatt
betydelig større beløp, dersom skyldige beløp har blitt
oppgjort kort tid etter årets slutt. Etter nevnte
regelendringer må denne praksisen endres:



Ethvert nytt låneopptak etter 7.10.15 må
behandles som utbytte
Fordringer mot aksjonær på mellomregningskonto anses også prinsipielt som et lån

Etter de nye reglene vil låneopptak og låneutvidelser
nå altså behandles som utbytte, mens tilbakebetalingen blir sett på som innskudd av ny kapital i
selskapet.
Hva med mellomregningskontoer? Hvor strengt vil
dette bli praktisert? Man kan jo ikke utbyttebeskatte
noen få tusenlapper, som tilfeldigvis står på mellomregningskonto pr 31.12.
Fra enkelte revisorer er det antydet følgende
grensedragning:


Normale transaksjoner på mellomregningskonto anses ikke som lån. Det vil da dreie seg
om mindre beløp og logiske transaksjoner
mellom selskap og aksjonær.



Rene pengeoverføringer og kontantuttak uten
noen logisk forklaring, behandles som lån og
dermed utbytte.

For våre AS-kunder har vi følgende råd:




Unngå lån mellom selskap og aksjonær
Unngå «lån» via mellomregningskonto
31.12.
Vær mest mulig a jour med regnskapet
nyttår, for å unngå uoppgjorte poster
mellomregningskonti som kan anses som
og dermed utbytte.

pr
før
på
lån

VIL DET LØNNE SEG Å TA UT UTBYTTE FØR
NYTTÅR?
Regjeringen har foreslått å redusere skattesatsen på
alminnelig inntekt fra 27% til 25%. Dette vil i utgangspunktet gjøre det mer lønnsomt for aktive eiere å ta ut
større utbytte og mindre lønn. For å forhindre dette, er
det foreslått at skattegrunnlaget for utbytte oppjusteres med en justeringsfaktor på 1,15.
Dette betyr at det faktiske utbyttet blir oppjustert med
15% og deretter beskattet med 25%. Et utbytte på
eksempelvis kr 100.000 vil da gi en skatt på 25% av kr
115.000 = kr 28.750.
Det ser da i utgangspunktet ut som om den reelle
utbytteskatten for aksjonær egentlig har steget til
28,75 %, men vi må da se hen til selskapsskatten som
også er redusert fra 27% til 25%.
Marginalskattesatsen vil etter forslaget reduseres med
0,1% for selskap og aksjonær sett under ett. MEN det
er et unntak her for utbytte som tas ut av personlig
aksjonær i løpet av 2015 eller 2016, og som er
beskattet i selskapet etter den gamle satsen på 27%. I
slike tilfeller vil situasjonen være følgende:
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28,75% skatt ved utbytteutdeling i 2016
27,00% skatt ved utbytteutdeling i 2015

Dette er en differanse på 1,75%. Men bildet er noe mer
komplekst, dersom man også korrigerer for kostnader
ved å framskyve beskatningstidspunktet til 2015.
Utbyttet blir beskattet et år tidligere, og det vil også
påløpe ekstrakostnader til generalforsamling og
eventuelt revisorbekreftelse av balanse. Dersom man
tar hensyn til disse forholdene vil en fremskyvning av
utbyttet, gi en reell skattebesparelse på langt under
1,0%.
Det vil dermed være relativt lite å tjene på en framskyvning av utbytte, spesielt hvis det er snakk om små
utbyttebeløp.

FORSLAG TIL GENERELLE ENDRINGER I
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE
Regjeringen har foreslått følgende generelle skatteendringer:








Skattesats for alminnelig inntekt reduseres fra
27% til 25%
Dagens toppskatt erstattes med en såkalt
trinnskatt på personinntekt
Innslagspunkt for trinnskatt ved personinntekt
kr 158.800 (0,8%)
Høyeste trinnskatt ved personinntekt over kr
909.500 (13,6%)
Formuesskatten reduseres fra 0,85% til 0,80%
Bunnfradraget for formuesskatt økes til 1,4
mill. kroner pr. person.

KÅR – FRIST FOR INNLEVERING AV OPPLYSNINGER 1. DESEMBER
Tidlegere år har opplysninger om fradrag for kår blitt
innlevert sammen med varelageret i starten av januar.
Slik er det ikke lenger. Etter at A-ordninga ble innført i
2015, må opplysningene som gjelder kår innleveres
senest 1. desember , slik at rekneskapslaget får tid til å
innrapportere dette på A-meldingen for desember.
A-meldingen for desember må være innsendt innen 5.
januar 2016. De som hadde kår i fjor, får skjemaet
«frådrag for folge» vedlagt.

LØNN 2015
Lønn som skal innrapporteres på 2015 må innleveres
senest 10. desember! Har du betalt ut lønn i 2015 som
ikke er innberetta er dette siste sjanse til å få det på
rett år!
Husk spesielt på avløsertilskuddet. Lønn som skal
inngå i avløsertilskuddet, må være utbetalt og innberetta i desember slik at den kommer med på Ameldingen som blir sendt 5. januar 2016. Søknad om
avløsertilskudd blir sjekka opp mot innrapporteringsmåned for A-meldingen. Det vil si at det bare er lønn
som er utbetalt og innberetta i 2015 som kan føres
opp på søknaden om tilskudd for 2015.
HUGS derfor på å få utbetalt og innberetta all lønn som
skal inngå i avløsertilskuddet i desember. Det er dumt
å gå glipp av et tilskudd en har rett på. Er du i tvil om
hvor mye du har betalt ut i lønn for 2015 er det bare å
ta kontakt.
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FORSLAG TIL STATSBUDSJETT OG SKATTEREFORM – STOR ENDRING PÅ RAMMEVILKÅRA FOR GENERASJONSSKIFTE PÅ
GARDSBRUK
Regjeringen foreslår å fjerne den spesielle regelen om
skattefrihet ved salg av alminnelig gårdsbruk til familiemedlemmer. I dag kan en selge et gårdsbruk skattefritt
dersom en har eid det i minst 10 år, dersom det selges
til et familiemedlem, dersom det karakteriseres som
alminnelig gårdsbruk, og dersom kjøpesummen er
lavere enn 75 % av fullverdi.

Vi bistår med hjelp til slike søknader, dette gjelder
både utarbeidelse av driftsplan og selve søknaden som
skal fylles ut.
Kontaktpersoner hos oss:
 Toril Salte 5178 6628
 Åge Bryne 5178 6626

UTLEIE AV KONTOR
Vi har leid ut et ledig kontor til Landbrukets HMStjeneste (NLR-HMS). De flyttet inn hos oss 1. oktober.

De fleste generasjonsskifter innen landbruket oppfyller
disse vilkåra, og det er dermed et stort antall gårdsoverdragelser som før var skattefri som en nå foreslår
skal bli skattepliktige
Dersom forslaget blir vedtatt vil konsekvensene
mange tilfelle bli store.

i

Den delen av gårdsoverdragelsen som gjelder bolighuset vil fortsatt være skattefri dersom selgeren har
bodd her ett av de to siste åra.
Blir endringen vedtatt?
Vi vet enda ikke om forslaget blir vedtatt eller ikke, og
endelig vedtak i Stortinget kommer ikke
før i
desember. Ut fra de politiske signala som er gitt kan
mye tyde på at forslaget ikke blir vedtatt, men dette
vet vi ikke sikkert. Vi antar at det skal gjennomføres en
del «hestehandel» før budsjettet og de nye skattereglene blir avklarte.

BU- MIDLER – FRIST FOR SØKNAD 2016 er
1. MARS
Innovasjon Norge i Rogaland legger opp til en felles
frist for alle søknader om BU-støtte til investeringer i
tradisjonelt jordbruk. Grunnen til dette er at de dette
året hadde brukt opp midlene – både potten som var
satt til Jæren og potten for resten av Rogaland – tidlig
på året. For å behandle alle søknadene på en fornuftig
måte ønsker de derfor en felles frist. Fristen har de satt
til 1 mars.
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PERSONALNYTT

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss

Marit Epletveit
1. januar starter Marit (37) hos oss
som regnskapsfører. Hun driver
gard og maskinstasjon i Gjesdal
saman med mann og 4 barn. Marit
kommer fra Åmli i Aust-Agder. Er i
dag leder i Gjesdal Bondelag.
Vi ønsker Marit velkommen til oss.

Irene Aase
31. desember slutter Irene hos oss,
for å være bonde på heiltid.
Hun starta som vikar i resepsjonen,
og fortsatte som regnskapssekretær.
Irene har vært en god ressurs å ha,
med ekstra innsats i årsoppgjørsperioden.
Takk for godt samarbeid og lykke til videre.
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20. januar

