Nyheter pr desember 2021

Utbytteskatten endres 2022:
Forlik mellom regjeringspartiene har medført endring i utbytteskatten fra og med 2022. Den reelle
utbytteskatten endres fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022.
Utfra dette kan det lønne seg skattemessig å ta ut utbytte nå i 2021. Utbyttegrunnlaget vil basere seg
på 2020-regnskapet og følger de vanlige reglene for utbytteberegning. Snakk med din regnskapsfører
hvis du har tanker om utbytte inneværende år.
Les mer her: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/11/29/7781172/vedta-utbyttefor-arsskiftet-og-unnga-okt-skatt

Koronarelatert sykefravær:
Regjeringen foreslår at arbeidsgiverperioden for koronarelatert fravær reduseres til 5 dager.
Ordningen vil gjelde fra 1 desember 2021 til 30 juni 2022. Arbeidsgiver må forskuttere sykepenger,
men vil få refusjon fra NAV på samme måte som tidligere i pandemien.

Ny lov om register over reelle rettighetshavere:
Det er vedtatt ny lov om register over reelle rettighetshavere med delvis ikrafttredelse 1 november
2021. Dette innebærer at alle juridiske personer (i all hovedsak aksjeselskaper) skal ha et register for
hvilke personer som i siste instans står bak selskapet som eiere. Fysisk person som alene er sammen
med nære familiemedlemmer anses som reelle rettighetshavere dersom vedkommende direkte eller
indirekte





eier mer enn 25% av eierandelene (aksjer, eier poster, andeler)
gjennom aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25% av stemmene i
beslutningsorgan
har rett til å utpeke eller avsette mer enn 50% av styret (eller lignende beslutningsorgan)
på annen måte utover kontroll over virksomheten

Ikrafttredelse del 2 av loven innebærer plikt til å rapportere opplysninger til nytt register over reelle
rettighetshavere i Brønnøysundregistrene. Dette er imidlertid ikke tredd i kraft på nåværende
tidspunkt. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/drivebedrift/reelle-rettighetshavere/

Endring obligatorisk tjenestepensjon:
Det er foreslått endring i lov om obligatorisk tjenestepensjon i 2022. Det er varslet endring fra 1/1-22
med en overgangsordning frem til 1/7-22. Endringen består av at pensjonen beregnes fra 1. krone og
at den skal gjelde alle ansatte fra og med 13 år. Mer informasjon blir lagt ut når lovendringen er
endelig vedtatt.

