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Abonnere på Skatteinfo? 
Ønsker du å bli varslet om nytt 
Skatteinfo, eller har innspill til 
tema, send en melding til  
skatteinfo@skatteetaten.no 
 
For mer informasjon, sjekk  
Skatteinfo - Skatteetaten 
 
Skatteinfo publiseres av  
Skatteetaten

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 1 – februar 2023

Skatteinfo

Vi har laget en ny løsning for direkte registrering av a-meldingen. Fra nå av ber vi alle utenlandske 
opplysningspliktige om å ta i bruk den nye løsningen. 

Enklere å sende a-meldingen for 
utenlandske opplysningspliktige 

Den nye løsningen er enklere å 
bruke, og det vil ta kortere tid å 
fylle ut a-meldingen sammenlignet 
med den gamle Altinn-løsningen.  

Du finner den nye løsningen på 
skatteetaten.no/a10 På denne 
nettsiden finner du også  
veiledningsvideoer og -tekster, og 

du kan melde deg på webinar. 

Du kan enkelt komme i gang 
I den nye løsningen (A10) kan du 
spare tid både ved å hente inn og 
ved å ta utgangspunkt i  
opplysninger fra en a-melding du 
har levert tidligere.  

Har du spørsmål til den nye  
løsningen?  
Du kan kontakte oss på telefon 
800 80 000. Hvis du ringer fra 
utlandet, er telefonnummeret  
+47 22 07 70 00, bruk tastevalg 
3-3-1. Du kan også kontakte oss 
på era@skatteetaten.no

  

Skatteetatens nye løsning – A10  
– erstatter dagens a-meldings- 
skjema i Altinn (A01) for uten-
landske opplysningspliktige. Fra 
nå av bør alle utenlandske opp- 
lysningspliktige ta i bruk den nye 
løsningen. Dette gjelder også for 
deg som rapporterer på vegne av 
utenlandske opplysningspliktige. 

Bruker du lønnssystem  
for å sende a-melding?
Hvis du sender a-meldingen 
via lønnssystem, skal du ikke 
ta i bruk den nye løsningen.  
Inntil videre kan kun uten-
landske opplysningspliktige 
eller de som rapporterer på 
vegne av dem bruke den nye 
løsningen.

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/a10/
mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
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We have developed a new 
solution – A10 – that replaces 
the a-melding form used today 
in Altinn (A01) for foreign  
entities. From now on the new 
solution should be used by all 
foreign entities with a duty of 
disclosure. This also applies to 
persons who report on behalf 
of foreign entities with a duty of 
disclosure. The new solution is 
easier to use, and it takes less 
time to complete the a-melding  
compared to the old Altinn  
solution.  

You can find the new solution at 
skatteetaten.no/en/a10 On this 
page you can also find guidance 
in the form of films and articles, 
and you can sign up for one of 
our webinars. 

It’s easy to get started 
In the new solution (A10), you 
can save time both by retrieving 
information from a previously 

submitted a-melding and by 
using it as a starting point.  

Do you have any questions 
about the new solution?  
You can call us on 800 80 000. 
If you call from abroad,  
the phone number is  
+47 22 07 70 00, press 3–3–1. 
You can also contact us at  
era@skatteetaten.no  

We have created a new solution 
for direct registration of the 
a-melding. From now on we ask 
all foreign entities with a duty of 
disclosure to use the new solu-
tion for direct registration of the 
a-melding. 

It is now easier to submit the a-melding directly

Do you use a payroll system 
to send the a-melding?
If you submit the a-melding 
via a payroll system, you do 
not use the new solution.  
For now, the new solution 
can only be used by foreign 
entities with a duty of  
disclosure or those who  
report on behalf of them. 

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/employer/the-a-melding/forms-and-services/a10/
mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
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Om fremtidens innkreving

Sammen med politiet, NAV,  
Brønnøysundregistrene og 
Lånekassen skal vi lage sammen-
hengende tjenester på tvers av 
etater. Det er et ambisiøst og  
omfattende transformasjons- 
program som består av flere  
prosjekter og faser, og vil først 
være ferdig i 2028.  

Oversikt over forpliktelser 
I første fase fokuserer vi på 
næringsdrivende. Vi vet blant  
annet at det er utfordrende å  
skaffe seg en samlet oversikt over 
hva man skylder, og hvilke plikter  
og rettigheter som følger med 
kravene. For mange små nærings-
drivende oppleves det også 
krevende å forholde seg til ulike 
plikter fra det offentlige, når  
pliktene ikke er tilpasset den 
verden brukeren lever i. Dette 
ønsker vi å gjøre noe med!  

Tjenesten blir tilgjengelig på 
den digitale flaten du bruker 
Vi vil blant annet utvikle tjenester  
som tilbyr informasjon og  
veiledning tilpasset den enkelte 
næringsdrivende. Målet er å gi den 
næringsdrivende bedre løsninger 
for å finne informasjon, holde 

oversikt og følge opp sine krav og 
forpliktelser. Vi har som mål å  
legge til rette for at disse tjenestene 
blir tilgjengelige i de digitale  
flatene den næringsdrivende 
bruker til daglig, både på Skatte- 
etatens egne sider og eksempelvis 
i regnskapssystemer og nettbank. 
For regnskapsførere vil dette også 
bidra til at det blir enklere å følge 
opp kunder gjennom disse  
tjenestene som tilbys i regnskaps- 
systemer og økonomisystem. 

Målet er blant annet å gjøre det 
enklere for næringsdrivende å 
forstå, følge opp og håndtere sine 
krav og forpliktelser til det  
offentlige.  

Skatteetaten ønsker å gjøre 
innkrevingen enklere og mer 
effektiv for både innbyggere, 
virksomheter og stat.

Tjenesten blir utarbeidet i  
samarbeid med aktører i  
næringslivet 
Konkrete tjenester er nå under 
utvikling og noen vil bli klare i løpet 
av 2023. Vi samarbeider med ulike 
aktører i næringslivet for å utvikle 
gode og brukertilpassede tjenester 
og vi vil sørge for god informasjon 
og oppfølging når tjenestene er 
klare til å tas i bruk av de nærings-
drivende og deres samarbeids- 
partnere.  

Les mer på  
Fremtidens innkreving -  
Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/fremtidensinnkreving
https://www.skatteetaten.no/fremtidensinnkreving
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Ny skattemelding og revisors signatur

” Vi vet at løsningen for  
revisors signatur betyr mye for 
manges arbeidshverdag i en 
spesielt hektisk tid. Nå kommer 
den. Vi har hatt flere brukertester 
sammen med revisorer som har 
prøvd ulike versjoner. De har gitt 
oss gode og nyttige innspill som 
vi har brukt når vi har bestemt 
utformingen av løsningen, sier 
Anette Beichmann. Hun leder 
prosjektet som utvikler den nye 
skattemeldingen.  

Signer i Altinn eller  
sluttbrukersystemet  
Uavhengig av om du bruker ny 
eller gammel løsning skal du som 
revisor signere på de samme  
forholdene. I ny løsning er  
signeringen knyttet opp til det 
dokumentet der forholdet ligger. 
De ligger i henholdsvis skatte-
meldingen, selskapsmeldingen 
og næringsspesifikasjonen. Se 
nederst for en oversikt over hvilke 
forhold dette er, og hvor du finner 
dem.  

Skatteetaten har laget en løsning 
for å signere i Altinn. Den kan alle 
bruke. Det er opp til sluttbruker-
systemet om de velger å  
implementere signeringsløsningen 
i eget system. Dersom de har det 
klart, kan revisor velge å bruke 
sluttbrukersystemets signerings- 
løsning. 

”Når skattemeldingen, eller  
selskapsmeldingen, og nærings- 
spesifikasjonen er klar til signering, 
er det viktig at foretaket gir  
beskjed til revisor. Det kommer 
ikke varsel fra Skatteetaten, sier  
Beichmann. 

Enkelt forklart må foretaket først 
signere på skattemeldingen, eller 
selskapsmeldingen, og nærings- 
spesifikasjonen. Deretter kan 
revisor enten logge seg inn i Altinn 
og signere der, eller signere fra 
sluttbrukersystemet hvis det er 

Revisors signatur er sentral i revisorenes arbeid med å avstemme utfyllingen av skattemeldingen 
med revisjonen av regnskapene. Mange skattemeldinger skal signeres på kort tid, og vi vet at  
revisorene er spente på utformingen av denne delen av løsningen.  

tilrettelagt for det. I Altinn må du 
velge hvilket foretak du represen-
terer, slik det alltid har vært.  
I Altinn åpnes skattemeldingen,  
eller selskapsmeldingen, og 
næringsspesifikasjonen samlet fra 
Innboksen og revisor kan  
kontrollere og signere. Etter 
signering må revisor sende inn 
skattemeldingen, eller selskaps-
meldingen, og den er da levert til 
Skatteetaten. Prosessen for dette 
er som før. 

Artikkelen fortsetter
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Under ser du hvilke opplysninger som er signaturpliktige for  
inntektsåret 2022, og i hvilket dokument du finner dem i den nye 
skattemeldingen, selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen. 

I næringsspesifikasjon 
• Resultatregnskap og års- 

resultat 
• Balanse 
• Forskjeller (midlertidige og  

permanente) 
• Spesifikasjon av anleggs- 

middel: 
• Ikke avskrivbart anleggs- 

middel 
• Lineært avskrevet anleggs- 

middel 
• Saldoavskrevet anleggs- 

middel 
• Gevinst og tapskonto 

• Beregnet næringsinntekt  
(skattemessig resultat) 

• Egenkapitalavstemming 
• Spesifikasjon av opplysninger 

for overnattings- og  
serveringssted 

I skattemeldingen/ 
selskapsmeldingen 
• Mottatt og avgitt konsern-

bidrag 
• Spesifikasjon av skatte- 

fradrag for kostnader til 
forskning og utvikling 

 
Rentebegrensning for selskap 
i konsern kommer i ny løsning 
først for inntektsår 2023.

”Da åpnes det opp for å laste 
opp et vedlegg hvor revisor kan 
begrunne hvorfor ett eller flere 
forhold ikke er signert. Vedlegget  
knyttes automatisk til skatte-
meldingen og Skatteetaten vil 
motta dette sammen med skatte- 
meldingen når den sendes inn, 
avslutter Beichmann. 

I SKD-meldingen finner du en 
beskrivelse av hvilke forhold  
revisor signerer på i skatte- 
meldingen, eller selskaps- 
meldingen, og nærings- 
spesifikasjonen. Denne er  
omarbeidet til å passe til ny skatte-
melding, i samarbeid med  
Revisorforeningen. Det er de 
samme forholdene som tidligere. 

På skatteetaten.no/skattnaring 
kan du lese mer om den nye  
skattemeldingen. 

”Husk å sjekke kvitteringen 
som kommer i innboksen i Altinn 
etter innsending. Dersom skatte- 
meldingen er avvist vil det stå her. 
Det anbefales at foretaket  
bruker valideringstjenesten for 
å kontrollere at skattemeldingen 
blir godkjent før den sendes til 
signering. Valideringstjenesten gir 
veiledning, feilmeldinger, 
beregning av foreløpig skatte- 
oppgjør og mulighet for å rette feil 
før innsending, noe som vil spare 
alle parter for ekstra arbeid, sier 
Beichmann. 

Hvis det er forhold som gjør at  
revisor ikke ønsker eller kan  
signere, krysser revisor av for ikke 
signert.  

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/revisors-plikter-i-forbindelse-med-signering-av-signaturpliktige-opplysninger-i-naringsspesifikasjon-og-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
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• Skattefunn er en ordning hvor virksomheter på bestemte vilkår kan få direkte fradrag i skatt for en 

prosentvis andel av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. 

• For å få rett til å kreve fradrag i skattemeldingen må virksomheten først ha søkt og fått godkjent av 
Forskningsrådet at prosjektet godkjennes som et forsknings- eller utviklingsprosjekt.

• Tidligere måtte skattepliktig leverer et eget skjema, RF 1053, som grunnlaget for fradraget. 
Nå ligger disse opplysningene i skattemeldingen.

• Skatteetaten har etablert et grensesnitt mot Forskningsrådet, som gjør at opplysningene gjøres 
tilgjengelig i Skatteetatens systemer, og i den nye skattemeldingen.

 Revisors signatur og 

Skattefunn
Selskap som krever fradrag etter  
skattefunnordningen, må ha attestasjon
fra revisor. Den nye skattemeldingen 
har nå funksjonalitet for å støtte 
revisors signatur. 
Dermed kan de 
som benytter 
Skattefunn 
bruke den nye 
skattemeldingen. 
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Hva gjør jeg som norsk arbeidsgiver når mine 
norske ansatte skal arbeide for meg i utlandet?
Med muligheten for en stadig mer global arbeidsplass vil mange arbeidsgivere oppleve at en eller 
flere av de ansatte jobber i utlandet, enten frivillig eller fordi du som arbeidsgiver sender dem ut. 

Ved arbeidsopphold i utlandet 
kommer det ofte spørsmål om  

• hvordan du som arbeidsgiver 
skal forholde deg til norske og 
utenlandske skattemyndigheter 

 
• den ansatte skal skatte til Norge 

eller arbeidsstat, og beholde 
medlemskapet i norsk folketrygd  

• du som arbeidsgiver skal betale 
arbeidsgiveravgift  

Norske arbeidsgivere kan ha 
norske ansatte i utlandet,  
utenlandske ansatte i Norge og 
utenlandske ansatte i utlandet.  
I denne første artikkelen i vår serie 
med temaer rundt utenlands- 
forhold for arbeidsgivere, vil vi se 
på hva du som norsk arbeidsgiver 
gjør når dine norske ansatte skal 
jobbe for deg i utlandet.  
 
Skatteplikt til Norge? 
For ansatte som er skattemessig 
bosatt i Norge, opphører ikke den 
alminnelige skatteplikten til Norge 
etter norsk intern rett, før de  
eventuelt har krevd seg skatte- 
messig emigrert og fått dette inn-
vilget. Det vil si at du som arbeids-
giver derfor i utgangspunktet skal 
behandle lønn og annen godt- 
gjørelse på samme måte som om 
den var opptjent i Norge: 
• du skal foreta forskuddstrekk  

• du skal betale arbeidsgiveravgift 

• inntekt og arbeidsforhold skal 
rapporteres i a-meldingen 

Forskuddstrekk 
En vanlig problemstilling ved 
arbeid i utlandet er om det skal 
foretas forskuddstrekk i Norge av 
den ansattes lønn. Det kan også 
ofte være usikkerhet knyttet til 
om den ansatte må betale skatt i 
arbeidsstaten og hvilken stat som 
etter en eventuell skatteavtale har 
beskatningsretten. Her er  
hovedregelen at du som arbeids-
giver skal foreta forskuddstrekk  
etter ordinære regler, så lenge 
dere ikke har søkt om og fått inn-
vilget trekkfritak for den ansatte. 
Det vil senere i 2023 komme mer 
informasjon om trekkfritak og  
nordisk trekkavtale her i Skatteinfo.  

Trygdeavgift og  
arbeidsgiveravgift 
Ved arbeidsopphold i utlandet 
må det avklares om den ansattes 
medlemskap i norsk folketrygd  
beholdes, eller om den ansatte 
skal være medlem i arbeids- 
statens trygdeordning. For deg 
som arbeidsgiver, vil dette påvirke 
om du skal betale arbeidsgiver- 
avgift for den ansatte i Norge, eller 
om du eventuelt kan få plikt til å 
betale arbeidsgiveravgift i  
arbeidsstaten. Ta kontakt med 
skattemyndighetene i arbeids- 
staten for videre avklaring av dine 
plikter. Skatteinfo vil komme med 
en egen artikkel om trygdeavgift 
og arbeidsgiveravgift ved uten-
landsforhold senere i 2023.   

Dekning av reisekostnader,  
kost og losji 
Skatteplikt for dekning av reise-

kostnader, kost og losji, avhenger 
av om den ansatte er på yrkes-/ 
tjenestereise eller arbeidsopphold i 
utlandet. Ved arbeidsopphold i  
utlandet kan disse kostnadene 
dekkes skattefritt dersom den 
ansatte oppfyller vilkårene for å 
bli regnet som pendler. Her vil det 
være den enkelte ansattes  
forhold som må vurderes. Dekning 
av utgifter til kost følger Skatte-
direktoratets satser, dersom den 
ansatte ikke får dekket de faktiske 
kostnader til kost.  

Artikkelen fortsetter
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I a-meldingen 
Norsk arbeidsgiver som utbetaler 
lønn eller annen godtgjørelse for 
arbeid utført i utlandet – når  
arbeidstaker er skattemessig 
bosatt i Norge etter norsk intern 
rett – har alltid opplysningsplikt i 
a-meldingen. Når du skal  
rapportere inntekter opptjent i 
utlandet i a-meldingen, må disse 
markeres med landkode for landet 
der inntekten er opptjent. Dersom 
den ansatte jobber både i Norge 
og i utlandet må du fordele  
inntekten mellom hva som er opp- 
tjent i Norge og hva som er opp- 
tjent i utlandet. Se mer informasjon 
i veiledningen til a-meldingen om 
lønn opptjent i utlandet. 

Hjemmekontor i utlandet 
På lik linje med arbeid på kontor, 
anlegg med mer – må også  
arbeid på hjemmekontor i utlandet 
rapporteres med opptjeningsland i 
a-meldingen.  

Du som arbeidsgiver bør her være 
klar over at du kan få plikter  
ovenfor skattemyndighetene i 

arbeidsstaten, som for eksempel 
rapportering av lønn og betaling av 
arbeidsgiveravgift også ved arbeid 
på hjemmekontor. Dette gjelder 
selv om den ansatte eventuelt ikke 
blir skattepliktig til arbeidsstaten 
etter landets interne rett, eller 
skatteavtale mellom Norge og 
arbeidsstaten. 

Her må du ta kontakt med skatte-
myndighetene i arbeidsstaten for å 
avklare dine plikter der. 

Skatteplikt  
For ansatte som er skattemessig 
bosatt i Norge etter norsk intern 
rett, vil det være skatteplikt i Norge 
på all inntekt, uavhengig av hvor i 
verden den er opptjent. Hvem som 
er skattemessig bosatt i Norge, 
kommer det mer informasjon om i 
en senere Skatteinfo. 

Det kan også oppstå skatteplikt 
i arbeidsstaten, dette reguleres 
av den enkelte stats interne rett. 
Her er det den ansatte som selv 
må sette seg inn i sine plikter og 
rettigheter i arbeidsstaten.  

Unngåelse av  
dobbeltbeskatning 
I de tilfeller der inntekten blir 
beskattet i begge stater må den 
ansatte selv kreve unngåelse 
av dobbeltbeskatning på skatte-
meldingen. Dette gjelder også i 
tilfeller der det er gitt et trekkfritak 
på forskuddstadiet.  

Dobbeltbeskatning kan unngås 
ved bruk av kreditfradrag, skatte- 
nedsettelse etter skatteavtale, eller 
etter ettårsregelen, og i noen til-
feller skattefritak etter skatteavtale. 
Det er den ansatte selv som må 
avklare hvilken metode det er  
aktuelt å benytte for å unngå  
dobbeltbeskatning.  

Det kan også være aktuelt å kreve 
skattefritak eller unngåelse av 
dobbeltbeskatning i arbeids- 
staten etter skatteavtale, der 
skatteavtalen bestemmer at det er 
bostedsstat som har beskatnings-
rett på den aktuelle inntekten. 
Dette forutsetter at den ansatte 
regnes som bosatt i Norge etter 
skatteavtalen. 

Relevante lenker: 

Norske arbeidsgivere med utenlandsforhold - Skatteetaten

Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet  
- Skatteetaten 

Utland - Skatteetaten 

Skatteplikt i Norge - Skatteetaten 

Kost og losji - Skatteetaten

Skatteavtale mellom Norge og andre stater - regjeringen.no

Nordisketax.net

Med norsk ansatt i utlandet 
menes:  

Ansatte som er skattemessig 
bosatt i Norge etter norsk  
intern rett og som utfører  
arbeid i utlandet.  
Dette inkluderer offentlig 
tjenesteperson utstasjonert i 
utlandet. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/spesielle-grupper/norske-arbeidsgivere-med-utenlandsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/lonn-og-annen-godtgjorelse-for-arbeid-utfort-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/lonn-og-annen-godtgjorelse-for-arbeid-utfort-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/flyttet-til-eller-fra-Norge/
https://www.skatteetaten.no/satser/kost-og-losji-satser-for-trekk-og-skattefri-godtgjorelse/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler-mellom-norge-og-andre-stat/id417330/
https://www.nordisketax.net/language/
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Mva-melding for kompensasjon og omvendt avgiftsplikt skal  
innleveres på det nye formatet for terminer i 2023.

Nytt format – mva-melding  
for kompensasjon og omvendt  
avgiftsplikt 2023

Omvendt avgiftsplikt  
Ny melding for omvendt avgiftsplikt vil være tilgjengelig på  
skatteetaten.no/mva fra 10. februar. 

Dersom noen virksomheter har kjøpt fjernleverbare tjenester i 2023 
før ny melding lanseres – og virksomheten opphører, slettes eller går 
konkurs, eller hvis innehaver dør – så kan dette rapporteres inn på 
melding for 4. kvartal i 2022 som har forfall 10. februar 2023. 

Merverdikompensasjon 
Ny melding for merverdikompensasjon for første termin i 2023 vil være 
tilgjengelig på skatteetaten.no/mva fra 1. mars, og frist for innsending 
er 10. april. 

Dersom aktiviteten er unntatt  
skattlegging i Norge etter  
skatteavtale, kan du søke om 
fritak fra plikten til å levere 
skattemelding.  

Fristen for å søke om fritak for 
levering av skattemelding for 
inntektsåret 2022 er 31. mai 
2023.   

Logg inn og fyll ut  
kontaktskjemaet, velg tema 
• Skatt 
• Skattemelding  

Fritak  Fritak  
skattemelding  skattemelding  

– utenlandsk  – utenlandsk  
næringsdrivende næringsdrivende 

med aktivitet i med aktivitet i 
Norge?  Norge?  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/
https://www.skatteetaten.no/skjema/kontaktskjema-person/

