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Gode rådgivere
Vårt inntrykk er at informasjonen om dette har nådd 
godt ut. Det er ikke minst takket være dere som er 
bedriftenes rådgivere, men også god informasjon via 
organisasjonene. Skatteetaten har vært på medlems-
møter i bransjeforeninger, hvor vi har besvart spørsmål 
fra salen og tatt imot brukererfaringer fra de som 
kjenner det nye regelverket på kroppen og må forholde 
seg til det i det daglige.

Radioreklame med gjennomslag
Før jul hadde Skatteetaten reklame på P4 for å nå 
direkte til den radiolyttende delen av målgruppen.  
Vi så at det også hadde effekt, ettersom besøkstallene 
på skatteetaten.no gikk merkbart opp. 

Skatteopplysningen melder at det er overraskende få 
frisører og skjønnhetspleiere som ringer. Det kan tyde 
på at denne gruppen er de ivrigste radiolyttere, eller 
at de har god kontakt med sine rådgivere. 

Kontrollene er i gang
I Skatteetaten har flere regioner nå vært ute på  
personallistekontroll. I alle regioner er det etablert 
samarbeid med NAV, Arbeidstilsynet og politidistrik-
tene for å sikre best mulig tverretatlig samarbeid. 

Brudd på regelverket
Så langt har det blitt avdekket brudd på regelverket 
rundt føringen av personallister i de aller fleste  
kontrollene vi har foretatt. 

De fleste har fått med seg at det er et nytt regelverk. 
Likevel har mange, av ulike årsaker, valgt å ikke  
forholde seg til det. Andre har gjort et godt forsøk, 
men bommet på regelverket. I tillegg har det vært 
flere tilfeller hvor man tror at boken skal føres slik  
at hver ansatt har sin egen side i boken.

Fortløpende forbedring
Vi tolker det dithen at vi har truffet ganske godt med 

å informere om at det har kommet et nytt regelverk, 
men at vi fortsatt har en vei å gå i å hjelpe til med 
hvordan det nye regelverket skal forstås.

Dette jobber vi med å forbedre, både internt i etaten 
og gjennom personallistesidene på
skatteetaten.no/personallister. 

Send gjerne innspill
På nettsiden er det blant annet lagt ut ”Spørsmål og 
svar”. Vi oppdaterer siden etter hvert som nye spørs-
mål dukker opp, og tar mer enn gjerne imot innspill.

Bestilling av bøker
På nettsiden ligger det også en bestillingsløsning for 
de som trenger personallister tilsendt. Vi sender ut 
bøker fortløpende, så det tar bare et par dager fra du 
bestiller til du har boken i hånden. 
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Personallister – en utfordring?
Fra 1. januar 2014 ble serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt  
bilverksteder og bilpleiebransjen pålagt å føre personallister. 

Du finner mye informasjon om personallister på Skatte- 
etatens nettside. Foto: Skatteetaten

http://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/drive-bedrift/arbeidsgiver/personalliste/%3Futm_source%3D2%26utm_medium%3Dallekilder%26utm_campaign%3Dpersonalliste
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Regelverket
Tatoveringstjenester er unntatt merverdiavgift 
når det er tatovøren selv som utfører tjenesten i 
sitt eget enkeltpersonforetak. Da opptrer  
tatovøren som opphavsmann, og er den som også 
har opphavsrett til åndsverket. Slik tjeneste og 
opphavsrett kan selges fra opphavsmannen uten 
merverdiavgift, siden det er et åndsverk.

Opphavsretten
Opphavsretten kan selges til andre, også et 
aksjeselskap, slik at selskapet overtar retten til 
å omsette åndsverket videre. Aksjeselskapet kan 
likevel ikke være opphavsmann til åndsverket. 

Merverdiavgiftsloven gjør kun unntak for opp-
havsmannens egne åndsverk. Andre som får rett 
til åndsverket er ikke unntatt avgiftsplikt, men 
kommer inn under hovedregelen om avgiftsplikt 
for omsetning av tjenester.

Omsetning fra et aksjeselskap
Et aksjeselskap som omsetter tatoveringstjenester 
skal derfor registreres i merverdiavgiftsregisteret 
etter vanlige regler. Når selskapet er registrert, 
skal merverdiavgift beregnes og innkreves når 

tjenester omsettes. Det gis fradrag for merverdi-
avgiften på nødvendige innkjøp for å utføre  
tjenestene. Omsetningsoppgave for merverdi-
avgift må leveres. 

Dom
Det foreligger en rettskraftig dom fra Oslo 
Tingrett den 28. oktober 2013, som stadfester 
rettstilstanden for merverdiavgift på tatoverings-
tjenester utført gjennom et aksjeselskap. 

Dommens saksnummer: 13-076402TVI-OTIR/05 

Mer informasjon?
Les mer om dette på skatteetaten.no/no/ 
Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalel-
ser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd--- 
Tatovering/

Merverdiavgift på tatoveringstjenester
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Skatteetaten har kontrollert merverdiavgifts-
behandlingen ved salg av tatoverings- 
tjenester fra aksjeselskap. Våre kontroller 
viser at det lett oppstår feiltolkning av  
lovverket. 

Med virkning fra 19. desember 2013 er  
det ny retningslinje for virksomheter som 
allerede er registrert i merverdiavsgifts-
registeret. Dette gjelder de som søker om 
frivillig registrering for bygg og anlegg 
hvor registreringsvedtaket ikke er truffet. 

Les mer her: skatteetaten.no/no/Radgiver/
Rettskilder/Rundskriv-og-retningslinjer/Ny-
retningslinje-om-frivillig-registrering/

Opplysning om frivillig registrering i  
Merverdiavgiftsregisteret er nå på plass i  
Enhetsregisteret.

Denne opplysningen har fra før bare vært 
registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Mer om dette finner du her:  
brreg.no/nyheter/2014/01/frivillig_mva-
reg.html

 

Ny retningslinje for 
frivillig registrering

Frivillig MVA-registrering 
inn i Enhetsregisteret

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Rundskriv-og-retningslinjer/Ny-retningslinje-om-frivillig-registrering/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Rundskriv-og-retningslinjer/Ny-retningslinje-om-frivillig-registrering/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Rundskriv-og-retningslinjer/Ny-retningslinje-om-frivillig-registrering/
http://www.brreg.no/nyheter/2014/01/frivillig_mva-reg.html
http://www.brreg.no/nyheter/2014/01/frivillig_mva-reg.html
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Det er virksomheter med lønnssystem som er med 
i prøvedrift av a-ordningen. Når lønna kjøres, 
genereres opplysninger til lønns- og trekkopp-

gaver, melding til Aa-registeret og de andre skjemaene 
som vanlig. Prøvedriften innebærer at systemene lager 
en a-melding i tillegg. 

A-meldingen sendes via Altinn til a-ordningens  
mottakssystem. Utvalgte data går videre til NAV,  
Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå. 

Prøvedriften vil kartlegge hvordan a-ordningen  
fungerer, og hvor det kan oppstå problemer eller  
spørsmål. Erfaringer fra arbeidsgiverne skal også danne 
grunnlag for veiledning og informasjon, som igjen 
bidrar til å lette innføringen for arbeidsgiverne. 

En mye enklere framtid
– Jeg gleder meg til å slippe årsoppgjøret, sier  
lønningsansvarlig Vivian Hagen i attføringsbedriften 
Varbas. – Og det blir ikke noe savn etter terminopp-
gjøret heller. Innsending av a-meldingen blir en del  
av lønnskjøringen hver måned. Selv om den første 
innsendingen hadde en liten feil, gikk det greit å rette 
og sende på nytt.

– Jeg liker å tenke nytt, og se på hva som kan hjelpe 
oss i hverdagen, sier Aud Hanne Lie, som har ansvar for 
lønn hos IT-firmaet Datametrix. Derfor har Datametrix 
meldt seg på prøvedrift. 

– Lønnsrapporteringen har man jo gjort på samme 
måte i mange år. Jeg ser for meg at det nå blir enklere. 

All rapportering man tidligere har måtte sende til ulike  
tider og mottakere, går inn i a-meldingen. Vi har hatt 
en del forarbeid, men det er en engangshendelse – 
man tilrettelegger for en mye enklere framtid,  
sier hun.

Planlegg allerede nå innføring av a-ordningen i  
din virksomhet
Hver enkelt lønnsart må knyttes opp mot de nye  
begrepene som skal inn i a-meldingen. Veiledningen til 
a-meldingen er et nyttig verktøy for gjennomgang av 
lønnsarter. Den ligger på nettet: altinn.no/A-ordningen 
under A-meldingen, Veiledning.

For alle virksomheter blir det enda viktigere enn før å 
ha god kontroll på interne frister for timelister,  
opplysninger om ansettelser og arbeidsforhold,  
reiseregninger, data fra forsystemer mv. 

Før man sender første a-melding i 2015, må for  
eksempel alle ansatte ligge i systemet med riktig 
startdato for arbeidsforholdet, riktig yrkeskode og  
riktig fødselsnummer/d-nummer. Dette er en opp- 
rydding det er lurt å starte med i 2014. 

Forsystemer som leverer data til lønnssystemet må 
også tilpasses a-meldingen, slik at all informasjon er 
på riktig detaljnivå.  

Alle som jobber med lønn og rapportering må holde 
seg oppdatert og følge med på altinn.no/A-ordningen. 
A-ordningen kommer også med eget nyhetsbrev man 
kan melde seg på via nettsiden.

Forenkling for arbeidsgiverne
- Vi tror absolutt at a-ordningen blir en suksess. 
Det sier Jarle Bråten, produkteier hos Aditro AS som 
leverer Huldt & Lillevik Lønn. Aditro er en av system-
leverandørene som har jobbet lenge med å utvikle en 
ny løsning. – Poenget med a-ordningen er en foren-
kling for arbeidsgiverne, og det tror jeg absolutt at 
det blir, sier han. 

Erfaringsinnsamling og læring er et mål
Det er ikke bare virksomhetene og systemleveran- 
dørene som drar nytte av prøvedriften. Skatteetaten, 
NAV og Statistisk sentralbyrå mottar data fra  
a-ordningen og vil bruke dette året til å kontrollere 
og avstemme det som kommer inn i a-meldingen mot 
faktiske oppgaver, samt å utvikle og tilpasse sine 
systemer.

Den første a-meldingen er sendt
Den aller første a-meldingen suste gjennom systemet mandag 21. januar 2014. 

Daglig leder Elisabeth Erlandsen (f.v.) og lønningsansvarlig 
Vivian Hagen i Varbas var med på prøvedriften av  
a-ordningen.  Foto: Skatteetaten

https://www.altinn.no/A-ordningen
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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 se skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

Vi gjør oppmerksom på at mange av skjemaene nå er årsuavhengige. 

Nytt for 2013 er også at budbilfirmaer skal benytte skjemaet RF-1223 Drosje- og  
lastebilnæring.

I tillegg har RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerlignet  
selskap fått en ny post: 216. Denne gjelder utbetaling til deltaker som kommer inn  
under fritaksordningen.   

Hele oversikten finner du her: skatteetaten.no/no/skjemaer/. Trykk på lenken Viktige 
endringer i skjemaene for 2013. 

Endringer i RF-skjemaene for inntektsåret 2013

Vi minner om at alle krav om forhånds-
ligning av aksjeselskap kan leveres  
elektronisk via altinn.no.

Innleveringen skjer på siste aktive  
inntektsår i Altinn.

For eksempel når 2013 skal forhåndslignes  
før 2013 er aktivt i Altinn, velges 2012.

På RF-1028 Selvangivelsen for aksjeselskap, 
krysses det av for forhåndsligning, og det 
oppgis riktig år som skal forhåndslignes.  

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven skal leveres 
også for det året selskapet likvideres.  
Likvidasjonsvederlaget utdeles til  
aksjonærene og blir en del av  

gevinst-/tapsberegningen. RF-1086 kan først 
leveres elektronisk i januar påfølgende år. 

Innlevering på Altinn gir både en enklere 
innlevering og en raskere behandling!

Enkelt å levere forhåndsligninger via Altinn

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://skatteetaten.no/no/skjemaer/

