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Søknadsfrister for  
lønnstilskuddsordningen og 
kompensasjonsordningen

Ønsker du å abonnere?
 
Hvis du ønsker du å få  
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
eller du har innspill til tema du 
ønsker vi skal skrive mer om, 
kan du kontakte oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

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

a-meldingen først. Søknad om  
tilskudd skal leveres på søknads- 
portalen lonnstilskudd.no, som 
åpnet 2. oktober. Søknadsfristen 
er 5. november.  

For at arbeidsgivere skal kunne 
søke om lønnstilskudd for å ta  
permitterte tilbake i jobb er det  
viktig at de har rapportert inn  
riktige opplysninger via  

De som kan søke om støtte, er 
næringsdrivende, enkeltperson- 
foretak, institusjoner, ideelle  
organisasjoner, foreninger og  
stiftelser som har tatt tilbake 
ansatte som var permittert per 
28. mai. Lærlinger omfattes også 
av lønnstilskuddsordningen. Den 
ansatte må tilbake i minst den 
samme stillingsprosenten som før 
permitteringen.

Artikkelen fortsetter.

Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte ved inngangen av juli og/
eller august kan søke om lønnstilskudd på søkeportalen lonnstilskudd.no.  
Søknadsfrist er 5. november. Samtidig er juni, juli og august de siste 
månedene der bedrifter kan søke om tilskudd for fra kompensasjons- 
ordningen for næringslivet. Søknadsfrist er 31. oktober.

Vi har fått tilbakemelding  
om at lenken i artikkelen  
om 350-kronersgrensen 
i forrige nummer av  
Skatteinfo ikke var i orden. 

Det beklager vi, du kan derfor 
sjekke denne: 
https://www.skatteetaten.
no/bedrift-og-organisasjon/
avgifter/mva/utland/e-handel-
voec/

eller hovedsiden  
www.skatteetaten.no/voec 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/
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På lonnstilskudd.no finner  
arbeidsgivere mer informasjon om 
ordningen og vilkår for å motta 
støtte. Opplysninger om virksom-
heter som mottar lønnstilskudd blir 
offentliggjort i en egen innsyns- 
løsning på Skatteetatens nettsider. 
 
Regjeringen har foreslått å utvide 
ordningen til å gjelde også for 
månedene oktober, november og 
desember. 

Forlenget kompensasjons- 
ordning
Foretak med betydelig omset-
ningsfall i juni, juli og august kan 
søke om tilskudd fra kompensa- 
sjonsordningen for næringslivet 
med søknadsfrist 31. oktober. 

Søknadsfristen for mars, april og 
mai var 31. juli, og da kompensa- 

sjonsordningen før sommerferien 
ble forlenget med tre måneder 
kom det også noen endringer. 
Mens kravet tidligere var at minst 
én ansatt måtte ha fått utbetalt 
lønn i februar eller mars 2020, er 
kravet endret til at minst én ansatt 
må ha fått utbetalt lønn i minst én 
kalendermåned i perioden august 
2019 til mars 2020. 

Ordningen er tidligere blitt justert 
slik at den treffer sesongbedrifter 
bedre. Egenandelen i kompensa- 
sjonsordningen som var 10 000 
kroner for mars og 5 000 kroner 
for april, ble tatt bort med virkning 
fra mai. Maksimalt tilskudd for 
august er 50 millioner kroner. 
Kompensasjonsgraden av kost-
nadene i august er 50 prosent.

Tips og kontroller
Skatteetaten gjennomfører  
kontroller av kompensasjons- 
ordningen og lønnstilskudds- 
ordningen for næringslivet, både 
før og etter utbetaling av tilskudd. 

I tillegg samarbeider Skatteetaten 
med Økokrim og bankene, og får 
viktige innspill fra andre offentlige 
etater som politiet, NAV, Tolletaten,  
Arbeidstilsynet og fra de sju 
A-krimsentrene. 

Både lønnstilskuddsordningen og 
kompensasjonsordningen  
offentliggjør opplysninger om 
foretak som har fått utbetalt støtte 
i egne innsynsløsninger på  
Skatteetatens nettsider.  
Tips fra publikum er derfor viktig. 

For mer informasjon om  
ordningene, se lonnstilskudd.no 
og kompensasjonsordning.no

Søknadsfrister fortsetter.

Vil utvide lønnstilskudds- 
ordningen
Støtte til foretak som driver 
næringsvirksomhet, blir beregnet 
etter omsetningssvikten i 
støttemåneden. 

Institusjoner eller organisa- 
sjoner som ikke driver skattepliktig 
virksomhet gis støtte på 10 000 
kroner per månedsverk som tas 
tilbake fra permittering. 

Institusjoner eller organisasjoner 
som driver skattepliktig virksom-
het, kan velge om støtten skal 
beregnes etter regelen for foretak 
som driver næringsvirksomhet, 
eller regelen for institusjoner eller 
organisasjoner som ikke driver 
skattepliktig virksomhet.

https://www.skatteetaten.no/lonnstilskudd/
https://kompensasjonsordning.no/
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- Forenkling for næringsdrivende 
er et viktig satsningsområde for 
Skatteetaten. I dag møter nærings-
livet omlag 60 ulike skjemaer ved 
rapportering av skattegrunnlag 
på formue og inntekt. De må selv 
finne de skjemaene som gjelder  
for deres virksomhet. 

Vi skal gjøre utfyllingen av  
skattemeldingen enklere for 
næringslivet ved å se fra deres 
perspektiv. Det gjør vi blant  
annet ved å erstatte skjemaene 
med tema basert på regnskaps-
oppstillingen og å gjenbruke  
informasjon fra fjoråret, sier  
Anette Beichmann, leder for  
prosjektet som utvikler den nye 
løsningen.

Hovedelementene i den nye 
løsningen
• Dagens næringsoppgave med til-

hørende vedleggsskjema fjernes 
og erstattes med en ny melding 
for næringsopplysninger.

• På samme måte som ny skatte-
melding for lønnstakere og 
pensjonister, vil også nærings-
opplysninger være tematisert.

• Man vil finne igjen mye av inn-
holdet fra dagens skjema, men 
det vil være satt sammen på en 
litt annen måte.

• Prosjektet går gjennom alt infor-
masjonsinnhold for å forenkle, 
og fjerne unødige elementer. 

Hovedkanal
- Vi ønsker å knytte oss tettere på 
de næringsdrivendes egne  
prosesser for bokføring og regn-
skap. Innsending av skattemelding 
fra et regnskapsprogram eller  
årsoppgjørsprogram, skal være 
hovedkanalen inn til oss. 

Dette, sammen med nye tjenester 
for slik innsending, vil gi bedre 
kvalitet og redusert tidsbruk for 
begge parter. For eksempel vil det 
bli mulig å validere skattemeldin-
gen før innsending, slik at feil kan 
rettes og en korrekt skattemelding 
sendes inn, sier Beichmann.

Hun forteller videre at innføringen 
av den nye løsningen vil skje  
trinnvis. Først ut er en pilot for  
personlig næringsdrivende med 
enkle forhold som sender skatte-
meldingen via et årsoppgjørs-
program. 

Temaet vil også bli presentert på 
Skatteetatens årskonferanse som 
holdes i november.

Regnskapsførere som ønsker å 
delta i piloten kan ta kontakt med 
sin systemleverandør. 

Ny skattemelding for næringsdrivende
Skatteetaten tar det neste skrittet for å gjøre det enklere  
for næringslivet å forholde seg til skatt. Startskuddet går i 2021,  
hvor den nye løsningen testes ut på noen næringsdrivende med 
enkle forhold.

På bildet: Anette Beichmann
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Frivillig registrering for utleiere av bygg  
eller anlegg
Utleie av fast eiendom er unntatt avgiftsplikt. Det er likevel mulig å velge frivillig registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg.

Formålet med den frivillige regis-
treringen er å forhindre forskjell på 
avgiftsbelastningen i selveide og 
leide lokaler.

Hvilken utleie omfattes
Ordningen gjelder næringsdriv-
ende og offentlige virksomheter 
som leier ut bygg eller anlegg til 
bruk i virksomhet som er registrert 
i Merverdiavgiftsregisteret, eller til 
kompensasjonsberettiget offentlig 
virksomhet. Det forutsettes at de 
ordinære kravene for registrering 
skal være oppfylt. 

Det er et vilkår at de utleide  
lokalene benyttes helt eller delvis i 
avgiftspliktig eller kompensasjons-
berettiget virksomhet. 

Registreringen omfatter bare 
lokaler som leietakerne ville hatt 
rett til fradrag eller kompensasjon 
for, om de selv hadde eid lokalene. 
Dersom lokaler fremleies, så må 
alle ledd i utleien være frivillig 
registrert, slik at det er en ubrutt 
kjede av frivillig registrerte ned til 
utleier som leier ut til sluttbruker, 
for at det skal oppnås fradragsrett 
relatert til lokalene.

Hvordan registrere seg
Det finnes to måter å oppnå frivillig 
registrering på:
• Søknad: Søknad sendes skatte-

kontoret. Vedtak om frivillig  
registrering etter søknad til  
skattekontoret gjelder som 
hovedregel all utleie til avgifts-
pliktig virksomhet. Dersom det 

er ønskelig at lokaler skal holdes 
utenfor den frivillige registrer- 
ingen må det gis beskjed om det.

 
• Tilkjennegivelse: Ordningen ble 

innført med virkning fra 1. juli 
2014, og gjelder bare for virk-
somheter som allerede er regis-
trert i Merverdiavgiftsregisteret. 
Med tilkjennegivelse menes at  
utleier behandler leieforholdet 
som avgiftspliktig, og det forut-
settes at vilkårene for frivillig 
registrering er oppfylt. Det  
beregnes merverdiavgift av 
leiebeløpet og avgiftsplikten 
må være avtalt i leiekontrakten. 
Tilkjennegivelse gjelder kun det 
enkelte leieforhold og det  

forutsettes at utleier opptrer i  
samsvar med de plikter som 
følger av registreringen.

Virkningstidspunkt
Den frivillige registreringen får 
virkning tidligst fra og med den 
meldingstermin som utløp de siste 
6 måneder før søknadstids- 
punktet, eller 6 måneder før  
avgiftsbehandling av utleiefor- 
holdet ble tilkjennegitt. Som 
søknadstidspunkt regnes tids-
punktet søknaden ble loggført i 
mottakssentralen. Dette betyr at 
utleier har 6 måneder på seg for 
å bringe registreringsforholdene i 
orden.

Artikkelen fortsetter.
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Tilbakegående avgiftsoppgjør
Tilbakegående avgiftsoppgjør 
gjelder muligheten for å få tilbake-
betalt inngående merverdiavgift 
som har påløpt i en oppstarts-
periode før virksomheten har vært 
frivillig registrert, for eksempel 
kostnader ved oppføring av bygg 
og anlegg. Kostnadene må ha 
sammenheng med omsetningen 
i den registrerte virksomheten og 
anskaffelsene må ikke være tatt i 
bruk eller omsatt i ikke registrert 
virksomhet. 

Hovedregelen er at tilbakegående 
avgiftsoppgjør kan kreves inntil  
3 år før registreringstidspunktet. 
Det er viktig at virksomheten 
søker om frivillig registrering fra og 
med den terminen hvor utleien til 
avgiftspliktig eller kompensasjons-
berettiget virksomhet overstiger 
kroner 50 000. 

Dersom tilkjennegivelse eller 
søknad om frivillig registering 
gjøres på et senere tidspunkt,  
vil lokalene bli ansett som tatt i 
bruk i ikke avgiftspliktig virsomhet. 
Dette vil medføre at tilbakegående 
avgiftsoppgjør av for eksempel 
oppføringskostnader på bygget vil 
være avskåret. Tilbakegående av-
giftsoppgjør vil være avskåret der-
som det går mer enn 6 måneder 
fra fullføringen av bygget til frivillig 
registering skjer. 

Årlig justering/fradragsføring kan 
likevel være mulig. Når det gjelder 
kapitalvarer som omfattes av  
justeringsreglene, er tidsbegrens- 
ningen 5 år for maskiner, inven-
tar og andre driftsmidler der 
inngående merverdiavgift av kost-
pris utgjør minst kroner 50 000. 
For fast eiendom som har vært 
gjenstand for ny-, på- eller ombyg-
ging der inngående merverdiavgift 
utgjør minst kroner 100 000 er 
fristen 10 år.

Dokumentasjonsplikten
Utleier må kunne dokumentere 
hvordan bygget disponeres. Ved  
utløpet av kalenderåret skal det 
foreligge en erklæring fra leietaker 
som viser hvordan enheten er  
benyttet.

Midlertidig utvidet frist 
Vi gjør oppmerksom på at det på 
grunn av koronasituasjonen er gitt 
en midlertidig utvidet frist for å få 
leid ut bygg og anlegg, uten å tape 
muligheten for tilbakegående  
avgiftsoppgjør. Fristen er utvidet 
fra seks til tolv måneder. Fristfor-
lengelsen vil gjelde byggetiltak 
som ferdigstilles fra 1. september 
2019 til 30. juni 2021. 

Fristen vil bli trappet gradvis ned 
igjen til seks måneder for bygge-
tiltak som ferdigstilles i perioden  
1. juli 2021 til 31. desember 2021.

Aktuelle lovhjemler:
Merverdiavgiftsloven § 2-3 
(1), § 8-6, § 14-1 og forskrift til 
merverdiavgiftsloven §§ 2-3-1 
og 2-3-2, §§ 8-6-1 og 8-6-2.

Aktuell rettskilde:
SKD melding SKD/14, 4. juli 
2014

Ikke øreavrunding ved elektronisk betaling
Elektronisk betaling anses ikke som betaling med norsk mynt.

Mange bedrifter har ikke fått med seg at det ikke er tillatt å benytte øreavrunding når det utstedes  
faktura på kredit, eller kontantfaktura som betales via betalingsterminal.

Les mer på Skatteetatens prinsipputtalelse

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§2-3
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§2-3
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-6
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§14-1
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1540/§2-3-1
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1540/§2-3-2
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1540/§8-6-1
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1540/§8-6-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/revidert-nasjonalbudsjett-2014--endringer-i-reglene-om-frivillig-registrering-for-utleie-av-fast-eiendom/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/revidert-nasjonalbudsjett-2014--endringer-i-reglene-om-frivillig-registrering-for-utleie-av-fast-eiendom/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/prinsipputtalelse-vedrorende-oreavrunding-av-vederlag-i-salgsdokumentet/
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Oppgaven var varslet til aksje- 
selskapene i veiledningen til  
aksjonærregisteroppgaven, men 
alle aksjonærer var nok ikke klar 
over at de kunne motta en korri-
gert aksjeoppgave også etter at de 
hadde levert skattemeldingen sin. 

Hva er så grunnen til at  
Skatteetaten begynte å sende ut 
denne nå i år? 
Grunnen til at aksjonærene får 
ny rekalkulert aksjeoppgave er 
særlig knyttet til hendelser i ikke-
børsnoterte selskaper. For dersom 
selskapet ble stiftet, hadde kjøpt 
egne aksjer eller hadde kapital- 
endringer (med inn- eller utbetal-
inger) i 2019, skal aksjonærene 
benytte selskapets formuesverdi 
per 1. januar 2020 som formues-
verdi for aksjene i sin skatte- 
melding. Denne formuesverdien 
er ikke kjent for Skatteetaten på 
tidspunktet for produksjon av de 
ordinære aksjeoppgavene  
(RF-1088) som skjer i februar/
mars. Det betyr at mange aksjo-
nærer ikke får sine aksjeformuer 
forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

Oppdatert informasjon
Det er først når Skatteetaten 
mottar skattemeldingen til aksje-
selskapet for inntektsåret 2019 
at formuesverdien per 1. januar 
2020 blir kjent. Og først da kan 
aksjonærregisteret produsere en 
ny rekalkulert aksjeoppgave til 
berørte aksjonærer som viser  
oppdaterte skattepliktige beløp. 
Siden selskaper og nærings- 
drivende hadde utvidet frist til  
31. august for å levere skattemeld-
ingen for 2019, kan aksjonærer få 
tilsendt korrigerte aksjeoppgaver 
også etter denne fristen.

Nye opplysninger?
Det er ikke bare ved manglende 
forhåndsutfylling av formue at 
aksjonærene kan motta korrigerte 
aksjeoppgaver fra oss. Dersom  
Skatteetaten får inn nye opplys-
ninger fra selskapene vedrørende 
utbytte og gevinst/tap og disse 
beløpene ikke stod forhåndsutfylt 
i aksjonærens skattemelding vil 
også slike endrede opplysninger 
medføre at aksjonærene får 
tilsendt rekalkulert aksjeoppgave.

Ny rekalkulert aksjeoppgave RF-1088R  
– til glede og besvær?
Vi tar et lite blikk på vårens og sommerens store eventyr, nyvinning og utfordring  
– den nye rekalkulerte aksjeoppgaven.

Etterlevelse og likebehandling
Aksjonærene må sjekke tallene i 
korrigert oppgave opp mot fastsatt 
skattemelding og eventuelt  
korrigere denne. Gjennom utsend-
else av rekalkulerte aksjeoppgaver 
store deler av året håper Skatte-
etaten på bedre etterlevelse og 
større likebehandling.

Statistikken forteller oss at det per 
uke 39 i september 2020 er  
produsert totalt 104 108 stk 
rekalkulerte aksjeoppgaver,  
fordelt slik:
• for inntektsåret 2019 102 279 stk 
• for inntektsåret 2018  597 stk
• for inntektsåret 2017  232 stk

Som dere forstår så er det mange 
aksjonærer som har måttet sende 
inn ny egenfastsetting av skatte-
meldingen sin. Her kan de nok 
trenge råd, hjelp og veiledning fra 
dyktige regnskapsførere, revisorer 
og andre rådgivere.

Mange profesjonelle aktører og 
berørte aksjonærer henvendte seg 
til oss etter de første utsendelsene 
fordi enkelte aksjonærer tilsyne- 
latende ikke så noen forskjell i 
oppgavene i forhold til tidligere 
forenklet/detaljert aksjeoppgave 
fra mars måned. Dette skyldtes at 
selv oppgaver med helt marginale 
og minimale endringer ble sendt 
ut. Tidlig i mai endret derfor aksjo-
nærregisteret utsendingsrutinen 
slik at man ikke sender ut denne 
type endringer i rekalkulerte  
oppgaver lenger.

Ved Aksjonærregistergruppene i 
Haugesund.
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Bakgrunnen for saken 
Investeringsselskapet A kjøpte i 
2008 et hotellbygg som var under 
oppføring av selskap B. Kjøper 
A var på dette tidspunktet ikke 
frivillig merverdiavgiftsregistrert for 
utleie av eiendom. 

Før overdragelsen hadde selger B 
fradragsført nærmere 47 millioner 
kroner for inngående merverdi-
avgift, noe som utgjorde omtrent  
72 % av inngående merverdiavgift 
for bygget. 

Selger B fradragsførte kun en 
forholdsmessig del fordi hotellet 
skulle brukes i både avgiftspliktig 
og unntatt virksomhet. Ettersom 
kjøper A ikke var frivillig merverdi- 
avgiftsregistrert for utleie av 
eiendom ved overdragelsen, og 
fordi bygget ikke var ferdigstilt 
ved overdragelse, måtte selger B 
gjennomføre en samlet justering. 
Som del av justeringen skulle B 
ha tilbakeført den fradragsførte 
merverdiavgiften i sin helhet.  
B unnlot å gjøre dette, og gikk 
senere konkurs. 

A ferdigstilte bygget i 2011 og star-
tet utleie av hotellet til selskap C. 
Omtrent på samme tid ble A frivillig 
merverdiavgiftsregistrert for utleie 
av eiendom, og etter planen skulle 
hele hotellet brukes i avgiftspliktig 
virksomhet. Samtidig fikk A rett til 
å foreta en oppjustering for årene 
2011-2013, som inkluderte den 
delen av den inngående merverdi-

avgiften som B ikke hadde  
fradragsført tidligere, altså 28 %. 

Skattemyndighetene godtok opp- 
justeringen, men fattet senere i 
2015 vedtak om oppjustering for 
den samme perioden. Vedtaket 
var begrunnet med at A ikke hadde 
levert justeringsoppstilling som 
tilfredsstilte kravene til dokumenta-
sjon. Vedtaket ble opprettholdt selv 
om A sendte inn en ny justerings-
oppstilling, med den begrunnelse at 
oppjustering hos kjøper A forut- 
setter at selger B har foretatt en 
samlet justering.

Problemstillingen 
Spørsmålet i saken er om A har  
rett til å fradragsføre inngående 

Ny avgjørelse om justeringsreglene  
i merverdiavgiftsloven og merverdiavgifts-
forskriften

merverdiavgift når B ikke har  
tilbakeført sine fradrag, og om 
kjøper da kan overta en bedre  
avgiftsposisjon enn selgeren 
hadde. 

Høyesterett kom til det samme  
resultatet som de tidligere instan-
sene, og stadfestet med dette 
Klagenemdas vedtak. Høyesterett 
begrunner resultatet med at en 
justeringsrett for kjøper forutset-
ter at selgeren faktisk har foretatt 
en samlet justering av inngående 
merverdiavgift. 

Høyesteretts kjennelse 
28.05.2020, i ankesak fra Agder 
lagmannsrett

Den 4. september 2020 avsa Høyesterett dom om gyldigheten av et vedtak truffet av Klagenemda for 
merverdiavgift. Anken over gyldigheten av vedtaket førte ikke frem. 

https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-1129-a/
https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-1129-a/
https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-1129-a/
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Gå inn her og meld deg på i dag. 
Se vedlagt oversikt som viser 
påmeldingsstatus på de ulike 
lokasjonene.

Påmeldingen stenger 25. oktober 
ved midnatt. Deltakeravgiften er  
kr 800 med bindende påmelding, 
og kursbevis utstedes etter at  
konferansene er gjennomført. 

Alternativ til fysiske konferanser 
I år vil alle foredrag bli filmet og 
gjort tilgjengelig digitalt. 
 
Vi minner om at 26. oktober vil det 
gå ut en ny invitasjon hvor de som 

Ledige plasser  
på Skatteetatens årskonferanse 2020
Det er fortsatt plasser igjen på de fysiske årskonferansene. Meld deg på innen 25. oktober.

ønsker kan melde sin interesse for 
å få tilgang til filmene.

Denne påmeldingen vil være åpen 
frem til 2. november ved midnatt, 
og de påmeldte vil få tilsendt  
tilgang til filmene etter dette. 

Filmene vil være tilgjengelige ut 
november. 

Det digitale alternativet er gratis, 
men vi gjør oppmerksom at det 
ikke vil bli utstedt kursbevis for 
dette. Det vil kun bli gitt kursbevis 
for deltakelse på de fysiske  
konferansene. 

Smittevernstiltak på de fysiske 
konferansene 
For de som deltar på de fysiske 
konferansene, vil det være ulike 
smittevernstiltak som det blir viktig 
å overholde og sette seg inn i. 

Det vil bli sendt ut informasjon  
om dette i forkant av de ulike 
konferansene.

Ved spørsmål, ta kontakt på 
 
arskonferanse@skatteetaten.no 

https://survey.euro.confirmit.com/wix/0/p619425286390.aspx
mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no%20?subject=

