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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.
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Skatteinfo i ny drakt
I mars kommer Skatteetaten i ny drakt, og lesere av Skatteinfo 
er av de første som får se resultatet.  

Tanken er at vi på en bedre måte 
skal gjenspeile Skatteetaten som 
profesjonell, imøtekommende og 
nytenkende, også gjennom det 
visuelle.

Det nye designet vil i første  
omgang pryde publikasjoner som 
Skatteinfo og andre nyhetsbrev, 
skatteetaten.no og presentasjoner. 

Når det gjelder innholdet i  
Skatteinfo, så prøver vi som før 
å gi det temaer som skal være til 

nytte i ditt arbeid. Har du innspill til 
innholdet, ris, ros, saker som bør 
tas opp eller andre ting, kontakt 
oss gjerne på: 

skatteinfo@skatteetaten.no 

Vi håper dere setter pris på  
oppfriskningen! 

Vennlig hilsen 

Redaksjonen
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http://skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/


Har du ansatte?
Har du ansatte, skal du levere 
a-melding hver måned så lenge 
arbeidsforholdet ikke er avsluttet. 

Selv om det ikke er lønns- 
utbetaling eller andre ytelser i  
perioden, må du levere a-melding. 
Det er fordi a-meldingen er en 
månedlig statusrapportering av 
arbeidsforholdene, og alle arbeids-
forhold skal gjennom a-meldingen 
være registrert i Aa-registeret. 

Også permisjoner og permitter- 
inger skal meldes inn hver måned 
så lenge permisjonen eller  
permitteringen varer. 

Om en person er ansatt i et  
selskap uten å få eller ta ut lønn, 
skal dette ansattforholdet like-
vel rapporteres inn så lenge det 
gjelder. Noen har som praksis å 
betale ut lønn i slutten av året. 
Da skal lønna rapporteres for den 
måneden den utbetales, men 
ansattforholdet må altså rappor- 
teres inn alle måneder.

Dersom man ikke har noen  
registrert i Aa-registeret fra før, og 
ingen har noe ansettelsesforhold 
eller skal ha utbetalinger/ytelser i 
virksomheten, er det ikke nød- 
vendig å sende a-melding.

A-meldingen er nå innført, og mange lurer kanskje på når en  
virksomhet har plikt til å levere a-melding.

Når har virksomheten  
plikt til å levere a-melding?

Enkeltpersonforetak uten ansatte  
skal ikke levere a-melding.

Når avsluttes et arbeidsforhold?
Her er det realiteten som avgjør.  
Sluttdato for et arbeidsforhold i 
a-meldingen er dato for når  
arbeidsforholdet i en virksomhet 
formelt opphører. Det vil si  
sluttdatoen som står i arbeids- 
avtalen eller som man blir enige 
om, den datoen arbeids- 
plikten opphører. 

Regelen om at arbeidstakere  
skal meldes med opphør når  
gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke 
i et sammenhengende tidsrom på 
minst to uker er lavere enn 4 timer 
per uke, er fjernet ved innføringen 
av a-ordningen 1. januar 2015.

Er arbeidet sesongpreget, eller du 
har arbeidstakere som jobber til  
og fra, kan du melde arbeids- 
forholdet opphørt ved sesongens 
eller periodens slutt. Ved neste 
sesongstart/arbeidsperiode melder 
du inn arbeidstakeren med nytt 
arbeidsforhold.

Lever a-melding hvis du betaler 
ut lønn eller gir ytelser
Har du en lønnsutbetaling eller 
andre utbetalinger/ytelser som må 
rapporteres i a-meldingen, skal du 

levere a-melding for perioden. 

Elektronisk kommunikasjon, fri  
bil og lignende er eksempler på  
ytelser som skal meldes inn i 
a-meldingen månedlig, selv om 
det ikke utbetales vanlig lønn. 
Dette er ytelser som gis gjennom 
hele året, altså hver måned, og 
dermed skal de innrapporteres 
hver måned.

Utbetaling til personer som  
ikke er ansatt
Ved utbetaling av for eksempel 
styrehonorar, honorar til  
frilansere eller andre oppdrags- 
takere som ikke er selvstendig 
næringsdrivende, skal ut- 
betalingen innrapporteres for den 
måneden den utbetales. I disse 
tilfellene bruker man arbeids- 
forholdstypen “Frilanser,  
oppdragstaker, honorar personer”, 
som ikke medfører at arbeids- 
forholdet registreres i Aa-regis-
teret. Dermed trenger man bare 
rapportere for disse i de måned-
ene det skjer en utbetaling.

Les mer om a-ordningen på
altinn.no/a-ordningen

Il
lu

st
ra

sj
on

sf
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o

2

https://www.altinn.no/a-ordningen/


Utskrevet forskuddsskatt for 
upersonlige skattytere forfaller 
til betaling i to terminer, den  
15. februar og 15. april.

Fått beskjed
Upersonlige skattytere som har fått 
utskrevet forskuddsskatt fikk beskjed 
om dette i første halvdel av januar.

Det er skatteoppkreveren/kemneren  
som sender ut innbetalingskort på  
opprinnelig utskrevet forskudds- 
skatt.

Endringer
Er det behov for å søke om  
forskuddsskatt for første gang  
eller endring av utskrevet forskudds- 
skatt, gjør du dette enklest 
ved å benytte RF-1097, som  
du finner på altinn.no. 

Hvis forskuddsskatten blir endret, 
men du ikke har mottatt nytt  
innbetalingskort, kan du endre  
beløpet på tilsendt innbetalingskort.

Når din søknad om endring av  
forskuddsskatt er behandlet, vil den 
nye forskuddsskatten vises når du 
logger inn i Altinn og henter opp et 
nytt RF-1097.

Det kan gå inntil 14 dager før  
endringen vises i Altinn.

Spørsmål?
Ta kontakt med Skatteetaten på  
telefon 800 80 000 om du lurer  
på noe.

Dersom man skal unngå beskatning 
av selskap/aksjonær fra 2015, stilles 
det krav om at rentenivået skal være 
markedstilpasset. Tidligere ble en 
eventuell rentefordel beregnet med 
utgangspunkt i normrenten som  
benyttes ved rimelige lån i  
arbeidsforhold. 

Hvilke lån omfattes? 
Alle aksjonærlån omfattes, det vil si 
uavhengig av når de er tatt opp. De 
nye reglene om markedsrente gjelder 
ikke for ansattelån. Se mer om dette i  
Lignings-ABC under Lån fra arbeids-
giver/eget selskap. 

Hva er markedsrente? 
Renten skal fastsettes på armlengdes 
vilkår, det vil si hva uavhengige parter 
i et låneforhold ville ha avtalt. Det 
normale vil være å sammenligne med 

hva aksjonæren kunne fått av renteb-
etingelser i en bank under de samme 
forutsetningene. Hvilket nivå dette er, 
vil bero på en konkret  
vurdering av de ulike momentene i  
det aktuelle låneforholdet. 

Skattepliktig beløp 
Hvis aksjonæren betaler rente som 
ikke er markedstilpasset, vil det  
oppstå skatteplikt for både selskap  
og aksjonær på differansen mellom  
faktisk rente og markedsrente. 
Selskapet uttaksbeskattes for diffe- 
ransen, mens aksjonæren utbytte-
beskattes. I de fleste tilfeller vil det 
ikke være grunnlag for skjermings-
fradrag (lovlig utdelt utbytte) hos  
aksjonæren, men det innrømmes  
rentefradrag for fordelen i selv- 
angivelsens post 3.3.1. Selskapet  
har ikke rett på tilsvarende fradrag.

Husk for-
skuddsskatten

Nytt fra 1. januar 2015:

Markedsrente på aksjonærlån
Skattedirektoratet kom med en uttalelse 3. juni 2014 om rentenivå 
ved lån fra selskap til aksjonær, såkalt aksjonærlån. Bakgrunnen 
for uttalelsen skyldes at alle skattemessige forhold mellom  
selskap og aksjonær skal være i tråd med armlengdeprinsippet, 
og at det har vært utilsiktede tilpasninger.
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http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/


I dette prosjektet har vi gjort oss noen 
erfaringer, som vi ønsker å belyse.

Reelt lån eller endelig uttak 
Ved utbetalinger fra et selskap er  
utfordringen å avgjøre om det er et 
reelt lån, eller om det er et endelig 
uttak som skal beskattes som lønn  
og/eller utbytte. 

Skattekontoret vurderer forholdet  
på bakgrunn av de bevis som fram- 
legges. Utbetalinger til aksjonær og/
eller daglig leder anses i utgangs- 
punktet som lønn eller utbytte, og det 
er skattyter som må bevise at det  
faktisk foreligger et låneforhold  
(se Vrybloed-dommen – Utv. 
1998/630).

Viktige elementer ved denne vurder- 
ingen er låneavtale som minimum  
inneholder opplysninger om hvem 
som er forpliktet, lånebeløpets  
størrelse (eventuelt låneramme) og  
rente- og tilbakebetalingsbetingelser. 
Tinglyst sikkerhet og låntakers  
betalingsevne er også viktig.
Les mer om vilkårene i Lignings-ABC 
under Lån fra arbeidsgiver/eget  
selskap.

Aksjonærs utleie til aksjeselskap 
Hvis aksjonær leier ut lokaler, som  
for eksempel kontor i aksjonærs  
fritakslignede eiendom til aksje- 
selskapet, må en inngå leieavtale. 

aksjonærs bruk er markedspris. 
Dersom ytelsen til aksjonær er høyere 
enn markesdpris, kan uttaket verd-
settes ved skjønn (se Høyeste- 
rettsdommene Storhaugen  
Invest – Utv. 2003/819, og Elysee – 
Utv. 2014/1225). Dette skjønnet vil 
bygge på selskapets drifts- og låne-
kostnad og avkastning på egenkapital.

Kjøp/salg mellom aksjonær  
og selskap
I en del saker hvor det foregår kjøp 
og salg mellom nærstående, ser vi at 
dette gjennomføres til svært fordel- 
aktige betingelser for aksjonær. Husk 
at disse betingelsene skal være som 
om handelen skjer mellom uavhen-
gige parter. God dokumentasjon, som 
skriftlig kontrakt og takst/ 
prisvurdering, bør foreligge.

Øvrige private kostnader 
Gjennom Skatteetatens kontroll- 
virksomhet avdekkes ofte private kost-
nader som er belastet virksomheten. 
Dette kan være alt fra matvarer og 
klær til ferieturer og oppussing. Vi  
ser også eksempler på at private  
hobbyer som hestehold, bilsport og 
lignende, samt tjenester som for  
eksempel vaktmester og renhold,  
belastes virksomheten.

Ved usikkerhet knyttet til kostnads- 
bilag, be om nærmere begrunnelse 
fra kunden.

Mange utfordringer med  
transaksjoner mellom nærstående 
Transaksjoner mellom nærstående er et risikoområde som  
Skatteetaten prioriterer for å få skattyter til å handle riktig.  
Skatteetaten har derfor blant annet opprettet et prosjekt som  
heter Riksprosjekt nærstående.  

Leieavtale og vilkår skal utformes som 
om den var inngått mellom uavhen-
gige parter. Les mer om hva som skal 
vurderes i Lignings-ABC under Bolig – 
fritaksligning, punkt 16 Utleie til  
arbeidsgiver, eget selskap.

Ved realisasjon av den fritakslignede 
boligen skal den delen av eiendom-
men som er utleid gevinst/taps-
beregnes. 

Dersom det leies ut bygninger på 
eiendommen som ikke er tjenende 
for de som er bosatt på eiendommen, 
skal disse regnskapslignes og  
verdsettes som næringseiendom.

Aksjonærs bruk av selskapets  
formuesobjekter
Noen selskaper anskaffer objekter 
som for eksempel bolig, fritidsbolig,  
og båt, som stilles til disposisjon for  
aksjonær. Aksjeselskapene kan hevde 
at disse objektene er anskaffet til 
utleie- og/ eller investeringsformål, 
men det mangler ofte skriftlig doku-
mentasjon av kalkyler, budsjetter og 
markedsføring. 

Ved nærmere undersøkelser ser  
Skatteetaten at slike objekter ofte  
kun har vært benyttet av aksjonær  
og/eller hans/hennes nære familie  
og venner.

Hovedregel for verdsettelse av  

Il
lu

st
ra

sj
on

sf
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o

4

http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/
http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/
http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/


Oppbevaringstiden for  
regnskapsmateriale er fra  
1. januar 2015 redusert fra  
ti til fem år.

Endringen er et ledd i redusering 
av plikter for næringslivet. 

Skattekontoret har i visse tilfeller 
likevel mulighet til å pålegge 
lenger oppbevaringsplikt.

Gjelder ikke alt
Prosjektregnskap i bygge- og 
anleggsbransjen, kunde- og  
leverandørspesifikasjoner for 
banker og finansieringsforetak, 
og dokumentasjon av kjøp av 
kapitalvarer etter merverdi- 
avgiftsloven, må fortsatt opp- 
bevares i ti år.

Medført endringer også i  
andre lover
Reduksjon i oppbevaringstiden 
har medført endringer også i 
merverdiavgiftsloven og  
skattebetalingsloven. 

Les mer om saken her: 

skatteetaten.no/no/Radgiver

Totalt arrangerte Skattetaten 46 
årskonferanser på 38 steder for-
delt på hele landet. To av konfe- 
ransene ble overført via video. 

Vi samlet cirka 4 700 deltakere 
i år, som er en god økning fra 
fjoråret. Dette tyder på at vi  
kanskje kan komme over 5 000 
deltakere til neste år.

Tematisk var vi blant annet  
innom a-ordningen, nær- 
stående-problematikk og  
erfaringer fra kontroll- og  
ligningsabeid i Skatteetaten.

Mål med konferansene
Et av målene med konferansene 
er å møte regnskapsførere,  

300 deltok på konferansen i Tønsberg. Foto: Skatteetaten

revisorer og rådgivere på en 
arena hvor vi kan gi uttrykk for 
litt av det indre liv i Skatte- 
etaten: Hva satser vi på, og  
hvilke erfaringer kan vi dele. 

I tillegg ønsker vi å gi aktuell  
informasjon ut til yrkesgrupper 
som Skatteetaten ser på som  
viktige samarbeidspartnere.

Gode tilbakemeldinger
Noen av tilbakemeldingene på 
årets konferanser er at det har 
vært et godt faglig innhold, gode 
forelesere og varierte tema.

Vi gleder oss allerede nå til 
neste konferanserunde!

 

Kortere  
oppbevaringstid 
for regnskaps- 
materiale

Relevante tema og flinke  
foredragsholdere
Tradisjonen tro arrangerte Skatteetaten også i vinter  
årskonferanser for regnskapsførere, rådgivere og revisorer.  
Tilbakemeldingene er gode fra de som deltok.
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/Redusert-oppbevaringstid-for-regnskapsmateriale/

