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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

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 1 – februar 2021

Skatteinfo

Bekreftelse fra revisor og autori- 
sert regnskapsfører kan allerede 
nå sendes inn i portalen på  
Kompensasjonsordningen (mars – 
august 2020). For hver tilskudds-
periode (måned) med over  
kr 15 000 utbetalt er det krav om 
at det sendes inn bekreftelse på 
innholdet i søknaden.

Med revisor og autorisert 
regnskapsfører menes eksterne 
revisorer og regnskapsførere. 
De kan med andre ord ikke være 

ansatt i foretaket. Foreløpig er 
det bare revisor eller autorisert 
regnskapsfører som har registrert 
rolle i det aktuelle foretaket i  
enhetsregisteret som har tilgang til 
å bekrefte søknader gjennom  
portalen. Om kort tid vil portalen 
også være tilrettelagt for andre 
eksterne revisorer og regnskaps-
førere.

I forskriften til kompensasjons- 
ordningen er det krav om at 
foretak ved revisor eller autorisert 

regnskapsfører uoppfordret skal 
fremlegge:
• bekreftelse av innhold i søknad  

for tilskudd over kr 15 000,  
jfr. forskriften § 4-5

• bekreftelse av forbedret gjennom-
snittlig månedlig ordinært resultat 
(ORFS), jfr. forskriften § 3-1 (5)

Utover dette kan også Skatte- 
etaten kreve bekreftelse på annet 
innhold i søknaden. Bekreftelsen 
må sendes inn via portalen for at 
den kan bli godkjent. 

Fristen for innsending av bekreft-
else på kompensasjonsordning er
samme frist som for årsregnskap
eller skattemelding, avhengig av
om virksomheten er regnskaps- 
pliktig eller ikke. Bekreftelsen skal 
ikke sendes inn sammen med  
skattemeldingen (via Altinn).

Ved bekreftelse fra revisor eller 
autorisert regnskapsfører skal 
kontrollhandlingene rette seg mot 
spesifikke opplysninger og poster i 
søknaden. 

Her finner du en nærmere beskriv-
else av kontrollhandlingene.

Kompensasjonsordningen  
(mars – august 2020) – bekreftelse 
fra revisor eller regnskapsfører

Bekreftelsen må sendes i portalen for kompensasjonsordningen 
for å bli godkjent, og skal ikke sendes som vedlegg til skatte-
meldingen. Frist for innsending av bekreftelse er senest ved  
fastsetting av årsregnskapet, eller ved fristen for innsending av 
skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. 
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Anette Beichmann

– Forenkling for næringslivet gjen-
nom nye digitale løsninger er et 
viktig satsningsområde for Skatte- 
etaten. Ved rapportering av skatte- 
grunnlag på formue og inntekt 
møter næringslivet i dag en skatte-
melding, en næringsoppgave  
og ca. 60 ulike skjemaer. Mange 
opplever dette som komplisert og 
tidkrevende. Ny skattemelding 
for næringsdrivende vil gjøre det 
enklere for foretak å rapportere 
skatteforhold, øke kvaliteten på 
innleveringen og redusere tiden 
bedriftene bruker på rapporterin-
gen, forteller prosjektleder  
Anette Beichmann.

Pilot for enkeltpersonforetak
I 2021 gjennomfører Skatteetaten 
en pilot for næringsdrivende med 
enkle forhold, og som sender  
skattemeldingen for inntektsåret 
2020 fra et årsoppgjørssystem 
eller et regnskapsprogram med 
årsoppgjørsmodul.

– Hovedmålet med piloten er å 
få testet den nye løsningen og få 
erfaringer og tilbakemeldinger  
før alle næringsdrivende skal 
bruke den. I piloten tester vi 
innsending av skattemeldingen 
sammen med en ny melding for 
næringsdrivende. Løsningen  
erstatter næringsoppgave 1, og  
6 av vedleggsskjemaene, sier  
Anette Beichmann.

I perioden 2022 til 2024 vil vi fase 
inn ny skattemelding for resten av 
næringslivet.
Piloten omfatter disse skjemaene
• RF-1175 Næringsoppgave 1 

(inkludert RF-1242 Nærings- 
oppgave for billedkunstnere)

• RF-1224 Personinntekt
• RF-1084 Avskrivninger
• RF-1219 Gevinst- og tapskonto
• RF-1125 Bruk av bil
• RF-1177 Landbruk (ikke den 

delen som gjelder skog)
• RF-1213 Fiske

Hva blir nytt i løsningen?
I likhet med skattemeldingen for 
lønnstakere og pensjonister som 
ble lansert i fjor, er utgangspunktet 
for moderniseringen at alle  
skjema skal fjernes og erstattes 
med temaområder. Alle de  
næringsoppgaver og vedleggs- 
skjema vi kjenner, erstattes nå 
av en næringsspesifikasjon. 
Næringsspesifikasjonen blir 
strukturert slik at data som naturlig 
hører sammen, vil være samlet.

Skattemeldingen skal være  
integrert mot årsoppgjørssystemer 
og regnskapsprogrammer, og som 
tilbyr utfylling og innsending av 
skattemeldingen.
– Løsningen vil også inneholde en 

valideringstjeneste som gir tilbake- 
melding direkte i regnskaps-/års- 
oppgjørssystemet ved ulogiske tall 
og differanser i skattemeldingen.   
Så langt det er mulig, skal Skatte- 
etaten gjenbruke den informa- 
sjonen vi allerede har.  
På den måten slipper nærings-
drivende å sende inn samme 
informasjon flere ganger, sier  
Anette Beichmann.

Hvem deltar i piloten?
Gjennomføringen av piloten skjer 
i tett samarbeid med syv av de 
største leverandørene av årsopp- 
gjørssystemer og noen regnskaps- 
programmer. Leverandørene  
tilgjengeliggjør løsningen ulikt i 
sine systemer.  

Disse systemleverandørene er 
med
• Agro Økonomi
• Duett
• Fiken
• Maestro
• Unimicro
• Visma Periode & År
• Wolters Kluwer (Akelius)

Informasjon om ny skatte-
melding for næringsdrivende                 
https://www.skatteetaten.no/
bedrift-og-organisasjon/skatt/
skattemelding-naringsdrivende/
ny-skattemelding/

Informasjon om pilot, ny 
skattemelding for nærings-
drivende https://www.skatte- 
etaten.no/bedrift-og-organisas-
jon/skatt/skattemelding-narings-
drivende/ny-skattemelding/pilot/

Pilot – ny skattemelding for næringsdrivende
Skatteetaten arbeider med en forenkling av skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal 
bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med høy kvalitet.

Bi
ld

e:
 B

år
d 

Lø
vv

ig

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/pilot/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/pilot/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/pilot/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/pilot/


3

Håndtering av skattemeldingen
Dette betyr at næringsdrivende i 
fremtiden må levere skatte- 
meldingen gjennom et årsopp- 
gjørsprogram eller regnskaps- 
system som støtter innsending 
av skattemelding. Det vil være et 
viktig bidrag til å sikre en enhetlig 
og sikker maskinell håndtering av 
opplysningene i skattemeldingen.

– Hvis du driver næring og ikke 
har et slikt system, kan det hende 
du må skaffe deg et slikt.  

Skatteetaten ønsker å gjøre deg 
oppmerksom på dette nå, slik at 
du skal få tid til å forberede deg,  
forteller prosjektleder Anette  
Beichmann. 

Enkle skatteforhold
Skatteetaten viderefører dagens 
ordning om at enkeltpersonfore-
tak som har en omsetning som 
ikke overstiger 50 000 kroner, kan 
opplyse om sum driftsinntekter og 
sum driftskostnader uten å  
spesifisere ytterligere.

I tillegg vil en del enkeltpersonfore-
tak med enkle skatteforhold kunne 
benytte en ny portal for å levere 
skattemeldingen. Det vil gjelde 
enkeltpersonforetak som ikke har 
regnskaps- eller revisjonsplikt, 
med unntak for en del bransjer.

Forskriftsendring
Det er Finansdepartementet som 
har vedtatt forskriftsendringen med 
hjemmel i skatteforvaltningsloven. 
Du finner endringen i skatteforvalt-
ningsforskriften § 8-2-7.

Ny skattemelding for næringsdrivende  
– innsending fra system blir hovedvalget
I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt  
format. Dette er bestemt i en forskriftsendring som trådte i kraft fra 1. januar 2021.
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Virksomheter som skal  
rapportere avgiften får brev fra 
Skatteetaten
Avgiften omfatter oppdrettere med 
akvakulturanlegg i norsk territorial-
farvann, med noen unntak.  
Avgiftsplikten er hjemlet i  
særavgiftsforskriften.

Virksomhetene det gjelder får 
tilsendt vedtak om registrering for 
avgift på produksjon av fisk fra 
Skatteetaten.

Du finner informasjon om avgiften, 
rapportering og regelverk på  
skatteetaten.no/fiskeproduksjon 

Ny særavgift fra 1. januar 2021  
– avgift på produksjon av fisk

Særavgiftsmeldingen skal  
leveres i Elsær 
Virksomhetene skal levere 
særavgiftsmeldingen elektronisk 
i systemet for innrapportering av 
særavgifter, Elsær. Første frist for 
levering og betaling er 18. januar 
2022. Skatteetaten vil gjenbruke 
data fra Fiskeridirektoratet. Tallene 
fra Fiskeridirektoratet vil fremgå 
som forslag til avgiftsgrunnlag i 
forhåndsutfylt særavgiftsmelding i 
Elsær.

Du finner informasjon om  
innlogging og utfylling på  
skatteetaten.no/elsaer 

Avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift, 
er en særavgift som gjelder fra 1. januar 2021. Første frist for  
rapportering og betaling er 18. januar 2022.

Velkommen  
til webinar

Temaer
• faglige nyheter på utlandsområdet
• praktisk informasjon om fastsetting 

for inntektsåret 2020 m.m.

Påmelding
Du melder deg på ved å klikke her. 
Frist for påmelding er 05.03.2021.  
Alle påmeldte vil motta lenke til kurset 
når påmeldingsfristen er passert.

Etterutdanning
Seminaret gir tre timer etterutdanning.

Kontaktpersoner 
Ann Kristin Rye
ann.rye@skatteetaten.no 

Selma Sarotic
selma.sarotic@skatteetaten.no

Seminaret er gratis. Velkommen!

Skatteetatens tradisjonsrike 
frokostseminar for regnskaps-
førere, revisorer og rådgivere 
som bistår skattytere som har 
utlandsforhold, vil i år bli  
arrangert som Webinar.

Skatteetaten inviterer i år til webinar 
for regnskapsførere, revisorer og 
andre som bistår utenlandske arbeids- 
takere med utfylling og innsending av 
skattemelding. 

Tid: Tirsdag 09.03.2021 kl. 12-15
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For litt over et år siden ble den 
tidligere 350-kronersgrensen på 
netthandel fjernet for nærings- 
midler, særavgiftspliktige og 
restriksjonsbelagte varer. 
 
I april 2020 ble avgiftsfritaket 
fjernet også for øvrige varer, og 
utenlandske nettbutikker fikk plikt 
til å kreve inn norsk merverdiavgift. 
Vi ser tilbake på erfaringene med 
VOEC-ordningen (VAT On E-Com-
merce) så langt.

VOEC – det første året uten 350-kronersgrensen

Ordningen i korte trekk
VOEC-ordningen er en forenklet 
ordning for registrering og rap-
portering av merverdiavgift til den 
norske stat, og er et alternativ til 
ordinær registrering. 

Fra april 2020 ble mange aktører 
pliktige til å registrere seg og 
beregne mva på kjøpstids- 
punktet ved salg til norske  
forbrukere. VOEC-ordningen er et 
alternativ til ordinær registrering 
i Merverdiavgiftsregisteret, med 
færre administrative byrder.

Når en utenlandsk nettbutikk  
registrerer seg i VOEC-ordningen 
får de et unikt identifikasjons- 
nummer (VOEC-nr.), som de kan  
benytte for å få enklere grense-
passering på forsendelser  
til norske forbrukere. Pakker som 
er merket med VOEC-nr. er  
nemlig fritatt for deklarasjon, og 
går dermed raskere, enklere og 
billigere gjennom tollen. 

Det er i tillegg etablert en over-
gangsordning som skal gjøre det 
enklere for de ulike partene å  
tilpasse seg til regelverket. Les 
mer på Skatteetatens nettsider. 

Noen unntak fra hoved- 
prinsippene 
Næringsmidler, restriksjons- og 
særavgiftsbelagte varer og  
varer med verdi fra 3000 kroner, 
skal fremdeles avgiftsbelegges 
ved innførsel til Norge. 

Det er heller ikke anledning til å 
benytte VOEC-ordningen dersom 
aktøren er innrettet mot det norske 
markedet på en slik måte at den 
anses å ha norsk innenlandsk  
omsetning. Da har virksomheten  
plikt til å registrere seg i Merverdi- 
avgiftsregisteret. Mange nett- 
butikker vil derfor fremdeles velge  
å være ordinært registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret. 

Salg til næringsdrivende,  
B2B-salg, skal det beregnes  
innførsels-mva på, som tidligere.  
Utenlandske aktører har rett 
til å registrere seg før man når 
12-månedersgrensen på 50 000 
kroner.  

Også butikker som omsetter for 
mindre kan velge å registrere seg. 
Forsendelser som ikke avgifts-
belegges ved salget, kan bli  
avgiftsbelagt på grensen. 

Erfaringer fra de som er  
registrert i VOEC-ordningen
Siden ordningen trådte i kraft har 
ca. 850 selskaper registrert seg i 
VOEC-ordningen for varesalg til 
norske forbrukere. Skatteetaten 
publiserer jevnlig hvem som er 
registrert i VOEC-ordningen, slik at 
forbrukerne kan sjekke om aktøren 
de handler fra er registrert, og har 
rett til å kreve merverdiavgift. 

Nylig har Skatteetaten begynt å 
publisere listen i CSV-format, i 
tillegg til PDF, for å gjøre det enk- 
lere å trekke ut og databehandle 
informasjon. Merk også at ordnin-
gen omfatter aktører som selger 
elektroniske tjenester til norske 
forbrukere (den tidligere "VOES- 
ordningen").   Artikkelen fortsetter
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VOEC – fortsettelse
Det er aktøren som tar imot 
betalingen fra kunden, som skal 
være registrert i VOEC-ordningen. 
Aktører som selger varer gjennom  
en plattform (eBay, Alibaba, 
Wish osv.), skal merke forsend-
elsen med denne plattformens 
VOEC-nummer. Hvis de i tillegg 
selger varer gjennom egen nett- 
butikk, må også denne nett- 
butikken være registrert med eget 
VOEC-nummer. 

Riktig merking
I praksis vil "merking av pakker" 
være informasjon i elektroniske 
forsendelsespapirer som følger 
pakken, ikke nødvendigvis  
fysisk påføring av et nummer på 
etiketten. Det varierer hvordan 
transportører og speditører mot-
tar slik informasjon fra avsender 
og sender den til Tolletaten. Her 
må avsender forsikre seg om at 
transportøren de benytter får den 
informasjonen som skal til for å 
behandle forsendelsen riktig. 

Innenfor og utenfor virkeområdet
Mange aktører selger varer som 
er både innenfor og utenfor virke-
området for VOEC-ordningen, for 
eksempel både næringsmidler og 
øvrige varer, eller varer med verdi 
både over og under 3000 kroner. 
De har også ulike løsninger for 
logistikk, betaling og pakking, 
og Skatteetaten har fått mange 
spørsmål om hvordan nettbutik-
kene skal løse dette. 

Kjøper man for eksempel en kopp, 
som er innenfor ordningens virke-
område, og en pose kaffe, som er 
utenfor ordningen, i samme kjøp, 
kan butikken velge om forsen-
delsen skal splittes og sendes i 
ulike pakker for varer innenfor og 
utenfor VOEC, eller om hele  

Privatpersoner som har blitt feilbe-
lastet mva i VOEC-ordningen, må 
henvende seg til nettbutikken de 
kjøpte varen fra for å få refusjon. 
Verken Skatteetaten, Tolletaten 
eller betalingstjenesten (som  
PayPal, Klarna, Mastercard etc.) 
gir refusjon i slike tilfeller. 

For norske næringsdrivende som 
er kunde hos nettbutikkene, er 
reglene og rutinene for innførsels- 
mva de samme som tidligere. 
Imidlertid har det skjedd at norske 
næringsdrivende har blitt belastet  
mva ved kjøpstidspunkt av en 
VOEC-registrert nettbutikk. I slike 
tilfeller må også de henvende seg 
til denne nettbutikken for refusjon. 

Veileder for refusjon
Det er laget en veileder for hvor-
dan nettbutikkene skal behandle 
slike saker på Skatteetatens nett-
sider. Nettbutikkene har ikke plikt 
til å dokumentere overfor norske 
myndigheter hvorvidt en enkelt-
kunde av dem er næringsdrivende 
og fritatt fra mva ved salget.  
Organisasjonsnummer eller 
lignende skal være tilstrekkelig.

forsendelsen skal deklareres og 
avgifter beregnes ved innførsel. 
I sistnevnte tilfelle skal det ikke 
kreves inn mva ved salget (eller 
merkes med VOEC-nummer). 

Positiv tilbakemelding
Til forskjell fra registrerte i 
Merverdiavgiftsregisteret, skal de 
VOEC-registrerte rapportere og 
betale inn mva til Skatteetaten  
kvartalsvis. Her fyller de ut et 
skjema i Altinn, som genererer 
betalingsinfo til dem. Etter første 
kvartalsrapportering har det vært 
mindre spørsmål og problemer 
rundt den praktiske utfyllingen, og 
vi har til og med fått spørsmål om 
"kan det virkelig være så enkelt, 
eller har jeg glemt noe nå?"

Forbrukernes erfaringer
For norske forbrukere innebærer 
VOEC-ordningen at det blir 
samme avgiftsnivå på varer kjøpt 
i norske butikker og utenlandske 
nettbutikker. Pakker som er riktig 
merket med at mva er betalt, skal 
ikke fortolles på grensen, og det 
skal dermed bli billigere og enklere 
å få varen inn til Norge. 

Feil eller dobbel belastning
Skatteetaten er oppmerksom på 
at det til tider oppstår feil som gjør 
at kunder blir dobbeltbelastet mva 
eller belastet fortollingsgebyr fra 
transportøren

Gjengangere er: 
• Det har blitt oppkrevd mva på 

mva-frie varer (for eksempel 
bøker, frimerker og varer til  
Svalbard).  

• Kunden har blitt belastet både 
ved kjøpstidspunkt og ved 
innførsel på grunn av feil eller 
manglende merking eller feil hos 
speditøren.
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En digitalt løsning kom på plass i 
slutten av november, og i påmeld-
ingsperioden kom det nesten 5000 
påmeldinger til kurset. 

Vi ønsket å tilby et likestilt alterna-
tiv til de fysiske konferansene hvor 
kursbevis kunne utstedes. I slutten 
av november kunne vi presentere 
to alternativer; et digitalt kurs som 
ga kursbevis, og et annet alterna-
tiv hvor man kunne se filmer av 
alle foredragene som skulle vært 
avholdt. Begge alternativene var 
gratis å delta på.

Mulighet for kursbevis
Det digitale kurset bestod av filmer 
(bolker) av alle foredragene som 
skulle vært avholdt på de fysiske 
konferansene. Her måtte deltak-
erne besvare noen refleksjons-
spørsmål for å ivareta interaksjon.

Et av hovedmålene for det digitale 
kurset var å kunne sette opp en 
løsning hvor vi kunne tilby kurs-
bevis. Kursbeviset er ønsket av 
deltakerne, og vi mottar mange 
henvendelser om det. 

Høy deltakelse – til tross for 
endret løsning
Den 26. november ble det digi-
tale kurset tilgjengelig, og det var 
4849 deltakere som meldte seg 
på. Hele 3756 rakk å gjennomføre 
kurset. Til sammenlikning hadde 
vi i 2019 litt over 5000 deltakere 
på de fysiske årskonferansene, og 
det var over all forventning å se 

at påmeldingsantallet ble nesten 
like høyt for den digitale løsningen 
i 2020. Antall gjennomførte kurs 
var også høyt, spesielt med tanke 
på at det digitale kurset kun var 
tilgjengelig i to uker rett før jul. 

Dette sier deltakerne
Over halvparten av deltakerne 
som gjennomførte kurset svarte 
på evalueringen av konferansen, 
og ga oss gode og viktige tilbake-
meldinger. Tilbakemeldingene 
viser at årskonferansen 2020 holdt 
høy kvalitet og at den digitale 
løsningen ble tatt godt imot.

– Dette var med tanke på faglig 
innhold og fremføring den beste 
årskonferansen jeg har deltatt 
på! Veldig fint med flere bolker, 
slik at man ikke behøver å ta alt 
forløpende. 

– Bra gjennomført digitalt. Både 
fleksibelt, miljøvennlig og  
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tidsbesparende i den forstand at 
man tar det når man har tid.

– Som vanlig veldig bra gjen-
nomført. Dere er et eksempel 
for andre i hvordan kurs skal 
gjennomføres, relevant innhold 
og foredragsholdere holder høy 
standard. 

– Dette var en svært god måte 
å få nye tema og fagstoff på. 
Så dette må dere fortsette med 
også i åra framover.

Årskonferansen videre
Vi ser at mange foretrekker både 
fysisk og digital årskonferanse i 
fremtiden. Vi tar med oss tilbake-
meldingene inn i planlegging av 
årets årskonferanse.

Følg med i Skatteinfo for  
informasjon om Skatteetatens 
årskonferanse. 

På grunn av covid-19 og  
myndighetenes retningslinjer, 
måtte Skatteetaten avlyse alle 
fysiske årskonferanser som var 
planlagt i november i fjor.  
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