
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 1 – februar 2018

Skatteinfo
Ønsker du å abonnere?
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, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 
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Feil i skattemeldingen for 2016?
Etter 1. februar 2018 kan ikke skattemelding for 2016 for personlige skattepliktige endres eller sendes 
inn via Altinn eller årsoppgjørsprogram. Hvis du oppdager feil, skal du sende inn endringsmelding 
RF-1366.

Nytt skjema
Alle personlige skattepliktige som 
skal endre egenfastsettingen av 
skattemeldingen for 2016, må 
levere skjemaet RF-1366  
Endringsmelding for formues- og 
inntektsskatt 2016 for personlige 
skattepliktige. 

Som tidligere er det fortsatt mulig 
å levere skattemelding for selskap 
for 2016, både direkte i Altinn og 
fra årsoppgjørsprogram.

Hvordan fylle ut?
Du finner veiledning ved å  

klikke her: 
skatteetaten.no/endre-eller-klage 

Endrer du poster i skatte- 
meldingen som krever spesifika- 
sjon i pliktige skjema, må  
skjemaene fylles ut og legges  
ved. Næringsrapport skatt kan 
ikke legges ved endringsskjemaet.

Hvis endringen påvirker skatten 
din, vil du motta nytt skatte- 
oppgjør innen tre måneder. 

Tidligere varsel eller vedtak
Har du mottatt varsel og/eller  

vedtak som gjelder posten du  
nå ønsker å endre, kan du ikke  
benytte endringsmeldingen. Da 
må du svare på mottatt varsel 
eller sende inn RF-1364 Klage på 
vedtak. 

Frister
Frist for levering av endrings- 
melding for inntektsåret 2016 for 
personlig næringsdrivende er 31. 
mai 2020. Frist for lønnsmottakere 
og pensjonister er 30. april 2020.
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Service-og-klager/klage/skatt/
http://skatteetaten.no/timebestilling
https://survey.euro.confirmit.com/wix/8/p1858625418.aspx


Endringene går ut på:
• Kostfradraget er betinget 

av at skattyteren ikke har 
kokemulighet i pendlerboligen.

• De øvrige fradrags- og  
godtgjørelsessatsene  
er redusert.

• Fradragsretten er begrenset  
til 24 måneder. 

Kokemulighet – ikke fradrag 
Det gis ikke fradrag for utgifter 
til kost når det er mulighet for å 
tilberede måltid i pendlerboligen. 
Det er pendlerboligens egnethet 

Merkostnader til kost og losji  
– endring i pendlerregelverket

for matlaging, og ikke skattyters 
egen vilje, som er avgjørende for 
om forutsetningene for å kunne 
kreve fradrag for kost er til stede.

Fradrags- og  
godtgjørelsessatser 
Forskuddssatsene for trekkfri 
kostgodtgjørelse finner du ved å 
klikke her:
skatteetaten.no/tabeller-og-satser

24 måneders begrensning
Begrensningen gjelder for både 
kost og losji. For de som allerede 

er pendlere, starter beregningen 
av tidsbegrensningen 1. januar 
2018. 

Ved sammenhengende arbeids- 
opphold avskjæres fradragsretten 
for kost- og losjikostnader når 
skattyter har krevd fradrag i 24 
måneder. 

Fristen løper selv om arbeidstaker 
har kortvarige brudd i pendlingen 
(ferie, sykemelding, permittering 
eller jobber fast hjemmefra ett  
eller flere døgn per uke). 

Arbeidsgivers dekning av 
merkostnader til kost og losji 
Når det er kokemulighet i  
pendlerboligen, kan den ansatte 
heller ikke motta skattefri utgifts-
godtgjørelse for kostnader til kost. 
Dette gjelder også tilsvarende for 
kostnadsdekning gjennom refusjon 
eller naturalytelse.

Når arbeidsgiver dekker kost-
nadene til kost og/eller losji for 
arbeidstakere i penderbolig uten 
kokemuligheter, gjelder ikke  
tidsbegrensning på 24 måneder. 
Dette gjelder uavhengig av om 
godtgjørelsen gis etter satser, 
refusjon eller naturalytelse.

Det vil si at det i den 25.  
måneden vil kunne oppstå en 
situasjon der skattyter ikke lenger 
har rett til å kreve fradrag, men 
likevel vil kunne motta kostnads-
dekning fra arbeidsgiver skattefritt 
og trekkfritt.

Det er vedtatt endringer i reglene om fradrag for merkostnader til 
kost og losji for skattyter som av hensyn til arbeidet må bo utenfor 
hjemmet. Dette gjelder fra inntektsåret 2018.
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http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?ssy=2018


De nye reglene
De nye reglene innebærer at 
leieinntekter fra utleieforhold som 
varer mindre enn 30 dager skal 
beskattes som kapitalinntekt.  

Lovendringen medfører ingen  
endringer i skatteplikten ved utleie 
av boligen i 30 dager eller mer. 

Endringen gjelder ikke der  
omfanget av utleien er så  
omfattende at inntekten  
anses som virksomhet.

Hvordan skal inntekten 
beskattes? 
Utleieinntekter ved korttidsutleie 

Ikke lenger skattefritak ved  
korttidsutleie av egen bolig

skal beskattes på samme måte 
som utleie av egen fritidsbolig. 

Utleieinntekter inntil 10 000 kroner 
per inntektsår er unntatt skatte- 
plikt. Grensen gjelder for boligen 
i hele inntektsåret, og ikke per 
utleieforhold. 

For utleieinntekter over 10 000 
kroner, gis det et sjablongfradrag, 
slik at 85 prosent av utleie- 
inntektene regnes som  
skattepliktig inntekt. 

Hvordan skal dette rapporteres?
Utleieinntekten ved korttids- 
utleie skal føres rett inn i  

skattemeldingen. Det skal ikke 
fylles ut utleieskjema (RF-1189). 

Når anses utleieaktiviteten  
som virksomhet?
Hvorvidt utleie av bolig- 
eiendom anses som virksomhet, 
må bedømmes i forhold til byg- 
ningens størrelse, omfanget av  
aktiviteten, og aktivitetens varighet. 
Det må foretas en helhets- 
vurdering. 

Som utgangspunkt kan man gå  
ut fra at det er virksomhet å leie  
ut fem boenheter eller mer til  
boligformål. 

Også utleie i mindre omfang kan 
være virksomhet. Dette vil blant 
annet være tilfelle når skatte- 
pliktig har et høyt aktivitetsnivå,  
for eksempel i forbindelse med  
intensiv korttidsutleie, tilsyn og 
vask av lokalene eller lignende. 

Ved korttidsutleie vil aktivitets- 
nivået ofte være høyt, slik at det 
etter omstendighetene ses på som 
virksomhet, selv om det bare er én 
boenhet som leies ut. Det samme 
gjelder hvis det for en boenhet 
er flere separate leieforhold, eller 
for eksempel når utleien fremstår 
nærmest som pensjonatdrift.

Hvordan skal dette rapporteres? 
Overskuddet ved utleie når det 
er virksomhet, skal rapporteres i 
næringsoppgaven. 

RF-1189 benyttes ved rapportering 
av langtidsutleie (over 30 dager) 
som ikke er næring.

Med virkning fra inntektsåret 2018 er det ikke skattefritak på  
utleieinntekter fra egen bolig ved korttidsutleie. 
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Hvem skal rapportere?
For inntektsåret 2017 skal de som 
får innvilget fritak eller reduksjon 
av avgifter over 500 000 euro  
(tilsvarende NOK 4 527 150)  
rapportere dette til Skatteetaten.

Dette gjelder for bedrifter som får:
• redusert elavgift for industrien
• redusert elavgift i tiltakssonen
• redusert elavgift til datasentre 

med uttak over 0,5 Megawatt
• redusert elavgift til skip i 

næring
• redusert CO2-avgift på gass  

til industri og bergverk
• fritak for CO2-avgift på gass  

for gods- og passasjer- 
transport i innenriks sjøfart

• redusert CO2-avgift til  
innenriks luftfart

• fritak for merverdiavgift  

Mottaker av offentlig støtte – hvem 
og hvordan rapportere? 

ved omsetning og leasing av  
elbiler, samt omsetning av 
batterier til elbiler

• fritak for merverdiavgift ved 
omsetning av elektroniske 
nyhetstjenester

Når og hvordan rapportere?
For inntektsåret 2017 er rappor-
teringsfristen 1. desember 2018, 
men du kan innrapportere allerede 
fra 31. januar. Bruk RF-1354, som 
ligger på skatteetaten.no og Altinn.

Nye vilkår for inntektsåret 2018
For inntektsåret 2018 innføres  
nye regler, og da må støtte- 
mottakeren selv rapportere for  
alle ordningene. Mer informasjon 
og veiviser om utfylling finner du 
på skatteetaten.no/offentlig-stotte

Har din bedrift mottatt offentlig støtte i form av skatte- og  
avgiftsreduksjoner over 500 000 euro i 2017? Husk at dette må  
rapporteres i år.
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Foretak som er slettet i  
Enhetsregisteret finner du  
fortsatt i Altinn. Hvordan finner 
du disse i nye Altinn?

1. Etter du har logget deg  
inn, trykk på navnet ditt 
oppe til høyre på siden

2. Trykk på + Vis alle aktører
3. Sett en hake i boksen  

Se slettede enheter
4. Velg foretak, fyll ut og  

send inn

Levere melding  
for slettet foretak?

Verdsettelsesrabatten for  
elektrisk firmabil er nå  
redusert til 40 prosent. 

Beregningsgrunnlaget ved  
fordel for privat bruk av  
arbeidsgivers bil settes til  
60 prosent av listepris. 

Endringen gjelder fra 
inntektsåret 2018.

Elbil – endring  
i verdsettelses- 
rabatten
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http://skatteetaten.no/offentlig-stotte
http://skatteetaten.no/timebestilling


Velkommen til 
Skatteetatens  
frokostseminar 
15. februar

Vi går gjennom følgende  
temaer:
• Faglige nyheter på  

utlandsområdet
• Erfaringer fra fastsettingen  

for inntektsåret 2016
• Praktisk informasjon om fast-

setting for inntektsåret 2017

Seminaret tar for seg  
utvalgte regler for personer 
som arbeider i et annet land 
enn i hjemlandet.

Skatteetaten inviterer 
rådgivere, regnskapsførere og 
andre som bistår disse personene 
i forbindelse med utfylling og  
levering av skattemeldingen.  

Påmelding
Seminaret arrangeres hos  
Skattedirektoratet på Helsfyr,  
Fredrik Selmersvei 4 i Oslo. 

Vises på video
Det er også mulig å følge  
seminaret på video fra skatte-
kontoret i Bergen, Kristiansand, 
Molde, Stavanger, Tromsø og 
Trondheim. 

Du melder deg på ved å  
klikke her: 
confirmit.com/frokostseminar/ 
skatteetaten

Frist for påmelding er mandag  
12. februar.

Praktisk informasjon  
Tid: Torsdag 15. februar  
kl. 09.00–12.00. 

Registrering og enkel servering  
fra kl. 08.30.

Seminaret er gratis.

Kontaktpersoner: 
Bergen: stein.lundekvam@ 
skatteetaten.no
Kristiansand: monika.fagerhaug@
skatteetaten.no 
Molde og Trondheim:  
else.skogan@skatteetaten.no
Oslo: unni.neuberg-antonsen@
skatteetaten.no
Stavanger: berit.nielsen@ 
skatteetaten.no
Tromsø: gerd.lockertsen@ 
skatteetaten.no

Vi gleder oss!

Virker stikkprøve-
kontroller?
Kan stikkprøver vise om en 
virksomhet systematisk  
unndrar omsetning eller gjør 
andre feil? 

Hvor mange stikkprøver må til, 
og hvor sikre kan vi være på 
slutningene vi trekker?  

Disse spørsmålene har kontroll-
miljøet i Skatteetaten stilt seg. 

Sjekk Analysenytt 
Du kan lese om dette i  
artikkelen Sannsynlighets- 
beregninger – et nyttig  
kontrollverktøy i Analysenytt 
nummer 2 i 2017. 

Artikkelen finner du her:   
skatteetaten.no/analysenytt- 
2 2017

Vil du lese flere artikler om 
analyseprosjekter som  
Skatteetaten utfører?  
Gå inn på skatteetaten.no/ 
analysenytt. 

Fo
to

: S
ka

tt
ee

ta
te

n

Fo
to

: g
et

ty
im

ag
es

5

https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1862695065.aspx
https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1862695065.aspx
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/skatteetatens_analysenytt/analysenytt-2_2017.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/skatteetatens_analysenytt/analysenytt-2_2017.pdf
http://www.skatteetaten.no/analysenytt
http://www.skatteetaten.no/analysenytt

