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Alle regionene melder om positive tilbakemeldinger fra 
deltakerne. Mange gir uttrykk for at det er bra at  
Skatteetaten er ute og treffer regnskapsførere,  
revisorer og rådgivere på denne måten, og de vil 
gjerne vite hva etaten er opptatt av og vektlegger.

Godt oppmøte
Konferansene har vært arrangert i flere år. I år var det 
over 4 000 påmeldte totalt i hele landet. – Det er vi  
fornøyd med, og vi takker for veldig godt oppmøte, 
sier Bente Randi Tagestad, en av arrangørene i Skatt 
øst. – Vi har i år forsøkt å være tydelige på hva vi har 
oppdaget under kontroller og hva som er avdekket 
under ligningsbehandlingen. Vi har også gitt noen tips 
om hva vi kommer til å ha fokus på i 2013, sier hun. 

Positiv utvikling
Jan Moen driver et regnskapsfirma og deltok i  
Sarpsborg. Han var med for 15. gang, og i år hadde 
han fått med seg tidligere samarbeidspartner Anne  
Helen Bjering til konferansen. Hun deltok for første 
gang og jobber i Halden Taxi AS. – Det er en  
positiv utvikling av konferansene. Temaene er omtrent 
de samme, men det er bra, sier Moen. – Det er 
ålreit å høre hva Skatteetaten er opptatt av og 
vektlegger. Nyheter er alltid interessant og  
resultat av kontroller er ok, fortsetter han.

Bjering er enig. Men hun ønsker seg også noe mer. 
– Jeg ønsker bransjekurs for taxinæringa. Halden 
Taxi AS ønsker å gjøre alt riktig, og det går vi 
åpent ut med, sier hun.

Bra å høre om forventninger
Flere deltakere ga uttrykk for at det er bra å høre 
hva Skatteetaten forventer av regnskapsførere,  
revisorer og rådgivere. – Foredraget om meverdi-
avgift er alltid nyttig da dette er et komplekst  
område, sier Christin Eriksen fra rådgiverfirmaet Cowi. 
Andre mente at det var nyttig med tips om hvilke  

typer opplysninger etaten ønsker, og hva en ikke  
trenger av opplysninger. 

Engasjerte deltakere
Det ble stilt mange spørsmål under konferansene, og 
de fleste ble besvart med en gang eller i løpet av  
dagen. Vi har også fått mange konkrete innspill på 
ting som bør forbedres i våre systemer, og ikke minst 
juridiske problemstillinger som er vanskelige å  
håndtere i praksis. Innspillene sender vi videre til 
riktige personer i etaten. Dette er informasjon som er 
gull verdt.
 
Fortsatt samarbeid
Vi kommer til å arrangere årskonferanser i 2013/2014 
også. Dette blir selvfølgelig et samarbeid mellom oss, 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening,  
Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening, slik 
som tidligere år. I tillegg tar vi gjerne mot innspill  
direkte fra dere om hvilke temaer dere ønsker skal 
være på agendaen neste gang. Send ditt forslag til:  
skatteinfo@skatteetaten.no så raskt som mulig. Vi 
begynner med forberedelsene allerede nå. 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 1 2013

Fornøyde konferansedeltakere
Skatteetaten har nå avholdt til sammen 49 årskonferanser i hele landet. Oppslutningen har 
vært god, og deltakerne setter pris på å møte etaten på en slik arena. 

Bilde: (f.v.) Siw Liebig-Larsen fra Skatteoppkreveren i Hobøl 
og Spydberg, Ann Helen Bjering fra Halden Taxi AS og Jan 
Moen fra Jan Moen Regnskap. 
Foto: Skatteetaten
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Tilsendt skattekort
For utenlandske arbeidstakere på nettolønn skal 
lønnen ved innberetning grosses opp (omberegnes) 
etter tilsendt skattekort. Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker utsteder skattekort med tabell-
nummer 7150 som standard skattekort, og da skal 
oppgrossingen foretas i henhold til denne tabellen. 

Fritak fra norsk trygd
Dersom de ansatte har fritak fra norsk trygd  
(har E-101/A-1) kan en uten videre bruke tabell- 
nummer 7160 (se Temabrev 2 fra Sentralskatte- 
kontoret for utenlandssaker som finnes på  
taxnorway.no.) Inntekten kan grosses opp med lav 
sats for trygdeavgift når det gjelder amerikanerer og 
canadiere som ikke har standardfradrag og som er 
fritatt for pensjonsdelen.

Andre forhold
For å kunne grosse opp i klasse 2 eller med stan-
dardfradrag, må det altså søkes om nytt skattekort.

Lønns- og trekkoppgaven
Vi gjør også oppmerksom på at antall 12-deler og 
tabellnummer brukt ved oppgrossingen skal oppgis 
på lønns- og trekkoppgaven. Uten disse opplys- 
ningene er det ikke mulig å foreta kontroll av  
korrekt oppgrossing. Omregningstabellene finnes på 
skatteetaten.no

Kort oppsummert er det viktig at
•	 oppgrossingen foretas i henhold til  

skattekortet
•	 antall 12-deler brukt ved oppgrossingen oppgis
•	 tabellnummer oppgis

Oppgrossing av nettolønn
Skatteoppkrever utland oppfordrer til  
følgende når det gjelder innberetning 
av lønn for utenlandske arbeidstakere:

Et AS, ASA eller NUF skal ha ordet Foretaksregisteret stående i salgsdokumentet. 

Endring i forskrift
Bokføringsforskriften §5-1-2, 3. ledd er endret slik at selger som er et aksjeselskap (AS),  
allmennaksjeselskap (ASA) eller filial av utenlandsk selskap (NUF), skal ha ordet Foretaksregisteret  
i salgsdokumentet. 

Ikke forkortes
Ordet Foretaksregisteret kan ikke forkortes, men må skrives fullt ut. Det må også skrives på norsk,  
selv om det faktureres til utlandet, men en kan angi en engelsk oversettelse i parentes i tillegg.  
Det er imidlertid ingen krav til hvor på salgsdokumentet ordet plasseres.

Hovedkontorets adresse må fremgå
Når selger er et AS, ASA NUF må hovedkontorets adresse fremgå av salgsdokumentet. Dersom  
selskapet er under avvikling, må det opplyses.

Ordet Foretaksregisteret skal stå i  
salgsdokumentet
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http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Skjema/Oversikt-over-skjema-veiledninger-og-temabrev/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Utenlandsk-arbeidskraft/Tabeller-for-arbeidsgivere-som-har-ansatte-pa-nettolonnsordning/
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Skattekalenderen viser frister for  
innlevering av forskjellige oppgaver  
til Skatteetaten, og du kan gå inn på  
enten emne eller dato. 

Frister for hele året finner du her:
skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisa-
sjon/naringsdrivende/

     
 

Sjekk den nye skattekalenderen

Bli e-bruker Kurs for nyetablerere

I desember 2012 oppgraderte  
Skatteetaten nettsiden sin –  
skatteetaten.no. Der finner du  
blant annet Skattekalender for  
næringsdrivende.

Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post? Kontakt oss på:  
skatteinfo@skatteetaten.no. Husk å oppgi hvilket fylke du holder til i. For mer informasjon se skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

Som personlig skattyter kan du registrere 
deg som e-bruker innen 1. mars. Da får du 
tilgang til selvangivelsen 2 uker før andre: 
19. mars.

Dette er fordelene
•	 Du får selvangivelsen og skatteoppgjøret  

elektronisk. Vi varsler deg både på mobil  
og e-post når selvangivelsen og skatte- 
oppgjøret blir sendt ut.

•	 Du får raskere svar på en sak eller en  
henvendelse til oss, fordi vi unngår  
postgang.

•	 Du blir varslet med sms eller en e-post om 
at Skatteetaten har sendt deg et brev.

•	 Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i 
altinn.no, sammen med annen  
elektronisk post.

•	 Du kan svare direkte til saksbehandler  
via et svarskjema.

•	 Du forhindrer at uvedkommende får tilgang  
til dine personlige opplysninger.

•	 Du er med på å spare miljøet.

For å lese mer og registrere deg, gå inn på:
skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-
post-fra-Skatteetaten/

Vi arrangerer jevnlig innføringskurs i skatt 
og merverdiavgift over hele landet. Kursene 
er gratis og spesielt tilpasset de som  
nettopp har startet virksomhet.

Kurset gjelder for enkeltpersonforetak (ENK)  
og aksjeselskap (AS).

Følgende tema tas opp på kurset: 
•	 regnskapsplikt 
•	 forskuddsskatt 
•	 selvangivelse og næringsoppgave 
•	 fradragsrett 
•	 merverdiavgift og omsetningsoppgave 
•	 elektronisk innlevering

Klikk på følgende lenke for å få oversikt over 
kursene:
skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/
Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/

http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/naringsdrivende/
http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/naringsdrivende/
http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-post-fra-Skatteetaten/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-post-fra-Skatteetaten/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/

