
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 1 – januar 2019

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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Avklar hvem som sender inn aksjonærregisteroppgaven
Ved innlevering av aksjonærregisteroppgaven RF-1086, finner Skatteetaten hvert år avvik på grunn av 
manglende kommunikasjon mellom daglig leder i selskap og revisor eller regnskapsfører. 

Hvert år ser vi at det er en del  
selskap som har avsatt utbytte  
i sitt regnskap, men som ikke  
innberetter dette riktig på  
aksjonærregisteroppgaven. 

Ikke sjekket
En vanlig misforståelse er  
at daglig leder sender inn  
aksjonærregisteroppgaven uten 
å sjekke om revisor eller regn-
skapsfører allerede har sendt 
den inn.

Krevende for aksjonær å 
beregne riktig utbytte 
Er utbytte ikke rapportert,  
eller feilrapportert, vil det ikke  
komme med eller være  
feil på aksjeoppgaven til  
aksjonær.  

Forhåndsutfyllingen på skatte-
meldingen vil da mangle eller  
bli feil. Det blir derfor krevende 
for aksjonær å beregne riktig  
skattepliktig utbytte.

Dette har blant annet ført til  
at det i snitt er blitt endret  
400 000 kroner på den enkelte 
aksjonær i forbindelse med  
fastsetting av skattepliktig utbytte.
 
Siste oppgave gjelder
Det er alltid den siste innsendte  
oppgaven som vil være gjeldende.
Ha derfor ekstra fokus på hvem 
som sender inn oppgaven for 2018. 
Siste frist for innsending er 31. 
januar 2019.
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/


Gjeldende regler
Hovedreglene for hva som  
er aksjonærlån følger av  
skatteloven §10-11. 

Tidligere regler
For eksisterende lån tatt opp før  
7. oktober 2015 i aksjeselskap  
og 11. mai 2016 i selskap med  
deltakerfastsetting, er det  
fortsatt de tidligere reglene  
og vurderingene som gjelder. 

Aksjonærlån  
– når skal det 
beskattes?

Økning av saldo
Etter dagens regler vil økning  
av saldo og/eller forlengelse ved  
forfall, anses som nytt lån. Dette 
gjelder også ved nye uttak fra 
eksisterende rammelån.

Unntak fra hovedreglene
• Kreditt under 100 000 kroner 

fra selskap til aksjonær, der-
som kreditten innfris innen 
60 dager etter at den ble gitt

• Kundefordring som gjøres 
opp innen 30 dager

Beløpsgrensen og fristene i 
unntakene er absolutte. 

Hva er skattepliktig?
Alle uttak ført over mellom- 
regningskonto, som ikke  
omfattes av unntakene,  
er skattepliktige.

Når oppstår skatteplikt?
Skatteplikt oppstår på uttaks-  
tidspunktet. Saldo per 31. 
desember har i utgangspunktet 
ingen betydning for beskat- 
ningen av enkeltuttak. 
Beløpsgrensen vurderes 
fortløpende for alle uttak. 

Uttak ført via mellomregnings- 
kontoen anses som kreditt fra 
selskapet (aksjonærlån), selv  
om kontoen gjøres opp før eller 
ved årsslutt. Uttak ført via  
mellomregningskontoen skal 
altså ikke innberettes som  
ordinært utbytte. 

Forskudd på lønn, reisekost- 
nader og lignende er også  
kreditt, men her kan unntaks-

Skatteetaten ser at det fortsatt 
gjøres mange feil ved rappor- 
tering av lån fra aksjeselskap 
eller selskap med deltakerfast-
setting. Her er en kort oppsum- 
mering av de viktigste reglene. 
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bestemmelsene benyttes. 

Hvis lønn ikke innrapporteres 
på a-ordningen eller annet for-
skudd ikke gjøres opp i henhold 
til vilkår, vil dette beskattes som 
utbytte. Unntaket omfatter også 
uttak under 100 000 kroner ført på 
mellomregningskonto, men som 
nedbetales innen 60 dager.

I tilfeller der selskapet dekker 
private utgifter for aksjonær, for 
eksempel kjøp av sportsutstyr til 
privat bruk, bør dette føres via 
lønnssystemet med en gang, og 
ikke via mellomregningskonto.

Rapportering
Alt skal rapporteres brutto i  
aksjonærregisteroppgaven.  
Se eksempel nr. 17 og 20 på  
skatteetaten.no.

Korrekt rapportering er viktig for 
at aksjonærregisteret skal kunne 
beregne rette verdier inn i aksjo- 
nærens skattemelding. Aksjo-
nærregisteret holder full kontroll  
på alt som rapporteres inn på  
aksjonærregisteroppgaven. Dette 
gjør at registeret motregner så 
lenge aksjonæren har en  
lånesaldo å motregne mot. 

Fordel for aksjonæren
Riktig utfylt aksjonærregister- 
oppgave til rett tid gir aksjonæren 
riktige opplysninger i skatte- 
meldingen. Hvis ikke, må aksjo- 
næren selv fylle dette inn. 

Mer informasjon om lån til  
aksjonær eller deltaker, finner du 
på skatteetaten.no/rettskilder 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/lan-til-aksjonardeltaker/L-5.001/


De nye reglene sier at skatte- 
pliktige ytelser, som arbeidstaker 
mottar fra arbeidsgivers for- 
retningsforbindelser og andre  
tredjeparter, skal rapporteres.

Eksempel
Et praktisk eksempel som er  
blitt trukket frem, er bonuspoeng  
opptjent i yrkesammenheng,  
som benyttes privat. 

Pliktig å innberette naturalytelser

Innrapportering
Rapportering av denne type  
ytelser skjer gjennom  
a-meldingen. 

Fristen forlenges
Fristen for rapportering i 
a-meldingen forlenges med  
to måneder, for at arbeidsgiver  
skal ha mulighet til å innhente 
nødvendig dokumentasjon. 

Nytt i 2019 er reglene om at arbeidsgivere plikter å innberette naturalytelser fra tredjeparter.

Foto: gettyimages

Den utsatte rapporteringsfristen 
får også virkning for tidfesting  
av inntekten.

Prinsipputtalelse
Skattedirektoratet har skrevet en 
prinsipputtalelse med avklaringer 
om de nye reglene.
 
Den finner du ved å klikke her:
skatteetaten.no/rettskilder
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/nye-regler-om-rabatter-i-arbeidsforhold-og-arbeidsgiverforpliktelser-gjeldende-for-inntektsaret-2019/


Krav om fradrag
Når det gjelder krav om fradrag, 
skal skjemaet RF-1053 sendes inn 
sammen med skattemeldingen. 

Husk da på følgende:
• Skjemaet må attesteres av 

revisor, selv om skattyter ikke 
er revisjonspliktig.

• I skjemaets post 201 er det  
viktig å fylle inn korrekt og 
gyldig prosjektnummer, som  
du finner på godkjenningen  
fra Forskningsrådet.

• Kryss av i post 101, som  
presiserer om kravet gjelder  
18 eller 20 prosent fradrag. 

 
Det har imidlertid kommet  
presiseringer i regelverket for  
noen av fradragskostnadene,  
som vi omtaler her:

Fradrag i skatte-
funnordningen  
– hva gjelder?

1. Personalkostnader  
og indirekte kostnader
Når det gjelder personalkost-
nader og indirekte kostnader, så 
inngår de i kostnadsgrunnlaget 
via en sjablongregel. 

Eksempler er sosiale kostnader, 
husleie, strøm, sekretær- 
assistanse/annen administrativ 
assistanse, tele- og IT-kost- 
nader. I utgangspunktet vil alle 
faste kostnader inngå i denne 
kategorien.

Kostnadene beregnes sjablong-
messig med utgangspunkt i 
antall timer som ansatt FoU- 
personell (prosjektleder, samt  
vitenskapelig og teknisk  
personell) utfører på prosjektet. 

Det beregnes en timesats på  
inntil 1,2 promille av avtalt og  
reell årslønn ved utløpet av  
prosjektperioden eller inntekts- 
året. Kostnadene er begrenset 
til maksimalt 1 850 timer per 
prosjekt per år for hver
ansatt. Timesatsen kan ikke 
overstige 600 kroner per time.

Dette er nærmere beskrevet i  
FSFIN §16-40-6, tredje ledd.

2. Fusjon/fisjon
Godkjenning fra Norges  
forskningsråd kan gjelde flere 
inntektsår – normalt inntil tre år. 

Ved omorganiseringer (fusjoner/ 
fisjoner mv.) hvor virksomheten  
videreføres i et foretak med  
et annet organisasjonsnummer  
enn det godkjenningen er gitt for, 
må en søke om ny godkjenning 
dersom skatteFUNN-prosjektet  

Vi ser at mange som benytter 
skattefunnordningen har  
utfordringer med vilkårene for 
fradrag. Det er nå gjort noen 
avklaringer av regelverket. 
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ikke er fullført på fusjons- 
tidspunktet. 

3. Kriserammede virksomheter
Med bakgrunn i EUs gruppe-
unntaksforordning, kan det ikke  
gis støtte til kriserammede  
virksomheter via SkatteFUNN. 
Dette gjelder
• selskap der halvparten av 

egenkapital er forsvunnet som 
følge av akkumulerte tap

• virksomhet som er under 
konkursbehandling

Selv om en skattyter oppfyller  
kriteriene for en kriserammet  
virksomhet, skal Skatte-
FUNN-støtte som tidligere er 
utbetalt, ikke tilbakebetales.

4. Oppdragsforskning
Hovedreglene for fradrag for  
forsknings- og utviklingskostnader 
er basert på skattelovens  
§16-40. 

Et unntak er at en forsknings- 
institusjon ikke gis fradrag for  
kostnader til oppdragsforskning  
i skattefunnordningen. 

For kjøperen av oppdragsforskning 
kan imidlertid kostnadene inngå i 
kostnadsgrunnlaget i skattefunn- 
ordningen, dersom forskningen  
er utført som del av et godkjent  
SkatteFUNN-prosjekt på  
kjøperens hånd. 

Mer informasjon
Mer om SkatteFUNN finner  
du på skattefunn.no og i  
Skatte-ABC under Forsknings-  
og utviklingskostnader.  
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https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Forside/1222340152188
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/


Hvem?
Hvem som tas inn i kildeskatt- 
ordningen, fastsettes ved  
søknad om skattekort. 

Skattesats på 25 prosent
Det er nå bestemt at de som er 
i kildeskattordningen skal ha en 
skattesats på lønn på 25 prosent. 

Satsen inkluderer trygdeavgiften 
på 8,2 prosent. Dersom skatt- 
yteren er fritatt fra medlemskap i 
folketrygden, helt eller delvis, vil 
satsen i skattekortet bli redusert 
tilsvarende. Trygdefritak kan gis 
når skattyter ovenfor skatte- 

Kildeskatt på 
lønn er innført

kontoret fremlegger A1 eller  
tilsvarende fritaksblankett.

Skattekort med desimaler
I kildeskattordningen er det  
behov for å skrive ut skattekort 
med eksakt prosent, siden  
skattetrekket er endelig. Skatte- 
betalingsforskriften er derfor  
endret, slik at skattekort for 
inntekståret 2019 kan skrives  
ut med desimaler.

Trekk i januar og  
korrigering i februar
Dersom skattyter ikke har  
mottatt skattekort for 2019  
når lønn utbetales i januar, og  
arbeidsgiver ikke vet om skatt- 
yter er med i kildeskattord- 
ningen, skal arbeidsgiver  
benytte skattekortet for 2018, 
eller trekke 50 prosent. 

Når skattekort med kildeskatt for 
lønn foreligger, må arbeids- 
giver korrigere gjennomført trekk 
innen utløpet av februar. Sjekk 
Retningslinjer for korrigering og 
tilbakebetaling av forskuddstrekk 
punkt 2.2.

Kildeskatt på  
skattepliktige fordeler 
Utgiftsgodtgjørelser,  
refusjoner og naturalytelser  
skal inngå i beregningsgrunn- 
laget for kildeskatten, når 
ytelsene er skattepliktige  
fordeler for skattyter. 

Når arbeidsgiver dekker  
kostnader pådratt i direkte 

Kildeskatt på lønn for  
utenlandske arbeidstakere  
ble innført 1. januar i år.  
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sammenheng med arbeid, som 
for eksempel merkostnader ved 
opphold utenfor hjemmet ved 
yrkesopphold, er bare et eventuelt 
overskudd skattepliktig. 

Er du pendler og arbeidsgiver 
dekker merkostnadene dine ved 
opphold utenfor hjemmet, vil 
dekningen være skattepliktig i  
sin helhet i kildeskattordningen.
Beløpet skal inngå i inntekts- 
grunnlaget og ilegges kildeskatt.

Beløpsgrense for kapitalinntekt
Det første året en skattyter er  
skattemessig bosatt i Norge, kan 
personen ha en global kapita-
linntekt inntil 10 000 kroner og 
likevel være i kildeskattordningen.

Frist for å gå ut av ordningen
Skattyter kan velge å tre ut av 
kildeskatteordningen ved å søke 
om skattekort etter alminnelige 
regler. Skattyter kan også tre 
ut av ordningen etter utløpet av 
inntektsåret, men senest innen 
fristen for å levere skattemelding 
for det aktuelle året. 

Skattyter som har valgt skatt- 
legging etter alminnelige regler, 
kan ikke tre inn i kildeskattord- 
ningen innenfor samme inntektsår.

Mer informasjon 
Du finner mer informasjon  
ved å klikke her:
skatteetaten.no/kildeskattlonn

Eller her: skatteetaten.no/
kildeskattlonn-arbeidsgiver
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https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/


Skatteetaten inviterer også i  
år til seminar for regnskapsførere,  
revisorer og andre som bistår  
disse personene i forbindelse  
med utfylling og levering av  
skattemelding. 

Vi går gjennom følgende temaer:
• Kildeskatt på lønn –  

nye regler fra 2019 for  
utenlandske arbeidstakere

• Faglige nyheter på  
utlandsområdet

• Praktisk informasjon om  
fastsetting for inntektsåret 
2018

Påmelding
Seminaret arrangeres hos  

Velkommen til frokostseminar

Skattedirektoratet på Helsfyr,  
Fredrik Selmers vei 4 i Oslo.

På video i Stavanger
Det er også mulig å følge  
seminaret på video fra  
skattekontoret i Stavanger.

Du melder deg på i Oslo eller 
Stavanger ved å klikke her:
frokostseminar 22mars2019

Påmelding er åpen så lenge  
det er ledige plasser. Siste  
frist for påmelding er tirsdag  
19. mars 2019.

Praktisk informasjon  
Tid: Fredag 22. mars  

Velkommen til Skatteetatens frokostseminar 22. mars. Hovedtema er arbeidstakere som jobber i et 
annet land enn hjemlandet. 
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kl. 09.00 – 12.00.

Registrering og enkel servering 
fra kl. 08.30.

Kontaktperson i Oslo: 
trine.dyrvang@skatteetaten.no 

Kontaktperson i Stavanger:  
berit.nielsen@skatteetaten.no

Etterutdanning
Seminaret gir tre timer  
etterutdanning for revisorer, 
regnskapsførere og advokater.

Seminaret er gratis. 

Velkommen!
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https://survey.euro.confirmit.com/wix/6/p1871235216.aspx

