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Alle virksomheter kan bestille 
egne opplysninger om skatt og 
avgift i Altinn. 

Dette er ett av flere tiltak for at 
virksomhetene skal kunne velge 
seriøse leverandører og bekjempe 
arbeidslivskriminalitet. 

Attesten er dokumentasjon på om 
en virksomhet skylder skatt og  
avgifter eller ikke, og inneholder 
flere opplysninger enn Skatteattest  
(RF-1316), blant annet informasjon 
om merverdiavgift, arbeidsgiver- 
avgift samt skatte- og avgifts-
restanser. 

Virksomheter bes ofte om å levere 
attesten (RF-1316 / RF-1507) i 
blant annet anbudsprosesser. 
Attesten er et pdf-dokument som 
produseres automatisk og blir 
sendt til virksomhetens innboks i 
Altinn. 

Attesten bestilles for egen virksom-
het, men kan også leveres direkte 
til andre virksomheter i Altinn ved å 
legge inn kopimottaker. 

leverandører eller tilbydere av 
varer og tjenester om få tilsendt 
attesten i Altinn eller via e-post, en 
eller flere ganger i løpet av en  
kontraktsperiode. 

Ønsker bestiller å dele attesten 
med private personer, kan den 
videresendes per e-post etter at 
attesten er tilgjengelig.

For å få tilgang til skjemaet må 
bestiller ha en av disse rollene i 
Altinn 
• regnskapsmedarbeider
• begrenset signeringsrettighet
• revisormedarbeider

Attesten inneholder følgende  
opplysninger i sanntid
• nøkkelinformasjon om virksom-

heten og antall ansatte (hentet 
fra Enhetsregisteret)

• første eller siste termin for 
mva-melding og type termin

• merverdiavgift for de tre siste 
terminene

• grunnlag arbeidsgiveravgift for 
de tre siste terminene

• informasjon om forfalte, ikke 
betalte skatter og avgifter

• informasjon om oppdrag for 
utenlandske foretak i oppdrags- 
og arbeidsforholdsregisteret

Virksomheten kan be sine  

Nytt skjema, RF-1507, opplysninger om skatt og avgift

Tiltak for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet

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 hvor i landet du  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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Blogg på utenlandsk server 
Mange blogger via utenlandsk 
server. Hvor bloggen er fysisk 
plassert har ingen betydning for 
skatte- og avgiftsreglene, skatte- 
og avgiftsplikten avgjøres av 
hvilket land bloggen drives fra.  
Det vil si at hvis bloggen er  
lokalisert i utlandet, men drives fra 
Norge, så skal norske skatte- og 
avgiftsregler følges.

Skatt og merverdiavgift
Produkter og gaver man mottar er 
skatte- og merverdiavgiftspliktige, 
og skal inntektsføres til omset-
ningsverdi, eventuelt fratrukket det 
beløp man har fått betalt for varen.

Dette gjelder for eksempel
• alle inntekter og sponsede 

produkter med økonomisk verdi 

Blogging kan både være hobby og næringsvirksomhet. Skillet er av betydning for hvorvidt inntekt  
fra blogging er skattepliktig eller ikke. 

Blogging – hobby eller næring

Blogging som hobby
Blogging anses som hobby  
dersom bloggingen ikke er egnet 
til å gå med overskudd over tid.  
Inntekter fra hobby er ikke skatte- 
pliktige og man får heller ikke 
fradrag for kostnader knyttet til slik 
aktivitet. 

Blogging som nærings- 
virksomhet
Dersom bloggingen anses for å 
være næringsvirksomhet vil alle 
inntektene være skattepliktige,  
og man kan få fradrag for  
kostnadene. 

Det er i praksis ikke strenge krav 
til varighet og omfang. Det viktig-
ste kriteriet er altså om aktiviteten 
er egnet til å gi overskudd. 

På lik linje med andre inntekter 
vil affiliateinntekter være med i 
vurderingen av om man driver  
hobby eller næring. Anses  
bloggingen som nærings- 
virksomhet vil affiliateinntektene 
være skattepliktige.

Affiliate marketing er en form 
for markedsføring der en nett-
basert forretning belønner en 
eller flere samarbeidspartnere 
for besøkende eller kunder  
som formidles til forretningen.

fra salg, produktomtale, affiliate, 
oppdrag og lignende, som har 
med bloggvirksomheten å gjøre

• alle inntekter på bakgrunn av 
annonser, reklame og lignende

• gratis eller rabatterte produkter/
gaver med økonomisk verdi 

Gaver som blir kastet
Noen bloggere mottar en del gaver 
de ikke har bedt om og ikke vil ha. 
Dersom gaven er kastet eller sendt 
tilbake er den ikke skattepliktig.  
Det skal heller ikke beregnes 
utgående merverdiavgift på disse 
gavene. Dette må dokumenteres 
ved å notere hva som er kastet 
(internt bilag). 

Skatteetatens veiviser for grense-
dragningen hobby/næring, se  
Er-jeg-næringsdrivende?

Skatteetatens kurs for nye virksomheter i 2020
Skatteetaten har gratis kurs om skatt og avgift for nyregistrerte  
enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. 

Alle kurs er tilgjengelige her: Kurs, oversikt og påmelding. Kursene går på norsk  
på alle kurssteder, og enkelte steder på engelsk. Noe for kundene dine?

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/
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Oppgåve for  
sletta verksemd

• Klikk på ikonet for din profil.
• Klikk på Vis alle aktørar.
• Merk av for å sjå sletta einingar. 
• Klikk på det sletta føretaket.
• Sjekk at du nå representerar 

føretaket.
• Gå til Profil og velg Avanserte 

innstillingar – kryss av i den midt- 
erste boksen under førehands-
vald aktør. Det er då mogleg for 
deg å henta opp eit nytt skjema.

• Logg deg heilt ut og inn igjen.
• Gå til Alle skjema og søk opp det 

skjemaet som du skal levera for 
det sletta føretaket.

Skal du levera oppgåvesett for 
ei verksemd som er sletta i 
Einingsregisteret?

Husk at sjølv om føretaket er sletta 
i 2019 så skal det leverast  
oppgåver. Dette skal gjerast  
elektronisk. Her er oppskrifta for  
korleis du gjer dette i Altinn: 
• Logg inn på Altinn.no

Forenkling for næringslivet
Skatteetaten jobber med å effek-
tivisere og modernisere merverdi- 
avgiftsområde. Hovedmålene
er å sørge for en betydelig  
forenkling for næringsdrivende, 
øke etterlevelse av skatte- og  

Ny registreringsløsning for merverdiavgift
Skatteetaten jobber med å forbedre løsningen på merverdiavgiftsområdet for næringslivet.  

avgiftsreglene, og redusere
mulighetsrommet for ulovlig skjult 
økonomi.

Tester nye løsninger
Som del av denne moderniser-
ingsreisen jobber Skatteetaten

nå med å utvikle nye løsninger
for Merverdiavgiftsregisteret og
merverdiavgiftsmelding. 

Den første versjonen av registrer- 
ingsløsningen testes i løpet av 
januar, og tar for seg ordinær  
registrering. Testen vil kun være  
tilgjengelig for noen utvalgte  
pilotbrukere.

Ny løsning - tredje kvartal 2020
Etter hvert skal registrerings- 
tjenesten bygges ut til å ta imot 
alle type brukere, både for  
nyregistrering, endringer, opphør 
og sletting. 

Tjenesten forventes å kunne 
dekke alle forhold i tredje kvartal 
2020, og endelig dato for lansering 
vil bli tydelig kommunisert i god tid.

I mellomtiden brukes Samordnet
registermelding hos Brønnøysund- 
registrene som før.
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Velkommen til frokostseminar 
Årets frokostseminar for regnskapsførere, revisorer og rådgivere, har også denne gangen fokus på 
de som bistår klienter med arbeidstakere som jobber i et annet land enn sitt hjemland.

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

Tidspunkt og sted for frokost-
seminaret  
Torsdag 05.03.2020. 

Seminaret arrangeres i  
Skatteetatens lokaler,  
Schweigaardsgate 17 i Oslo. 

Det er også mulig å følge  
seminaret på video fra skatte- 
kontoret i Stavanger.

Temaer:
• Faglige nyheter på utlands- 

området.
• Praktisk informasjon om  

fastsetting for inntektsåret 2019.
• Ny skattemelding.

Påmelding
Du melder deg på i Oslo eller  
Stavanger ved å klikke på lenken: 
Påmelding her 

Påmeldingen er åpen fram til  
28.2.2020, så lenge det er ledige 
plasser. 

Praktisk informasjon:
• 5. mars klokken 09.00 – 12.00.
• Registrering og enkel servering 

fra kl. 08.30.

Kontaktperson i Oslo: 
ann.rye@skatteetaten.no

Kontaktperson Stavanger:
berit.nielsen@skatteetaten.no

Etterutdanning
Kurset gir 3 timer etterutdanning 
for revisorer, regnskapsførere og 
advokater.
Seminaret er gratis. Velkommen!

https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1879860685.aspx

