
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 2 – mars 2017

Skatteinfo
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 hvilket fylke du holder  
til i. For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 
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Skatteetaten får opplysninger fra andre land 
Stadig flere nordmenn har naturlige forbindelser til utlandet, for eksempel gjennom næring,  
investeringer, arbeid, studier eller ved immigrasjon. Erfaringer viser at en del av disse ikke oppgir 
penger som de tjener eller har i utlandet, bevisst eller ubevisst.  

Skatteetaten får opplysninger
Norge har sammen med over 100 
land forpliktet seg til å utveksle  
informasjon om finansielle kontoer. 
Dette innebærer at Skatteetaten vil 
få årlige opplysninger om nordmenns 
kontoforhold i utlandet. Som finansiell 
konto regnes for eksempel
• innskuddskonto
• verdipapirkonto
• andeler i verdipapirfond og  

alternative investeringsfond
• livrenter og individuelle  

pensjonsavtaler
• kapitalforsikringer med  

gjenkjøpsverdi

Opplysningene omfatter både  
personer og selskaper bosatt/  
hjemmehørende i Norge. I tillegg får 
etaten også opplysninger om kontoer 
hvor kontohaver er utenlandsk  
selskap med norsk reell rettighets- 
haver. Dette inkluderer såkalte post-

boksselskaper og truster hvor for-
valter, stifter eller den trusten  
tilgodeser er norsk.

I fjor mottok etaten informasjon om 
nordmenns finansielle kontoer fra 
USA. I september i år vil 54 land 
starte utvekslingen, og ytterligere  
47 stater vil utveksle informasjon  
fra 2018.

Husk å oppgi i skattemeldingen
Opplysningene fra utlandet kommer 
på høsten. Skatteetaten kan derfor 
ikke forhåndsutfylle dem i skatte-
meldingen for inntektsåret 2016. 
Skattyterne kan dermed ikke anvende 
ordningen med leveringsfritak, men 
må selv påse at midler i utlandet 
oppgis riktig og fullstendig. 

Det lønner seg å si ifra
Vi vil bruke opplysningene fra  
utlandet til å kontrollere om  
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skattyterne har oppgitt forholdene i 
skattemeldingen. Dette er en del  
av etatens prioriterte innsats rettet 
mot å sikre skatteprovenyet ved  
internasjonale transaksjoner.  

Dersom skattyter ikke har opplyst om  
forholdene, kan dette resultere i 
tilleggsskatt eller anmeldelse.

Du kan lese mer om hvilke skatte- 
regler som gjelder for deg som har 
inntekt, gjeld eller formue i utlandet 
på linken: skatteetaten.no/ 
tema-og-fradrag/Utland/

Du kan lese mer om informasjons- 
utveksling med utenlandske  
skattemyndigheter og hvordan dette 
er innarbeidet i norsk rett på linken:  
skatteetaten.no/Internasjonal- 
rapportering/

Mer informasjon?
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Utland/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Utland/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/Internasjonal-rapportering/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/Internasjonal-rapportering/


Opplysninger om oppdraget og 
arbeidstakere på oppdraget rappor- 
teres på skjema RF-1199. Skjemaet 
leveres elektronisk via Altinn.

Ny rapporteringsløsning 
Dagens løsning for rapportering av 
oppdrag og arbeidstakere oppleves 
som ineffektiv og har behov for  
modernisering. Etaten utvikler  
derfor nå en ny elektronisk innsyns- 
og rapporteringsløsning. Dette vil 
gjøre det enklere for brukerne å  
rapportere opplysningene til SFU. 

Første del ble lansert i februar 
Første del, som ble lansert i februar, 
er en innsynstjeneste som gir de  
opplysningspliktige oversikt over 
de oppdragene de er ansvarlig for. 
Denne løsningen gir mulighet til  

Ny innsynsløsning for rapportering av utenlandsk leverandør

å sjekke at leverandører og under- 
leverandører har oppfylt sin  
opplysningsplikt. Videre vil disse  
ha oversikt over sine arbeidstakere 
på oppdragene.

Basert på elektronisk innlogging 
Innsynsløsningen er basert på  
elektronisk innlogging og forutsetter 
at bruker har rettigheter til skjema  
RF-1199 i Altinn. 

Det er mulig å filtrere, søke i og 
sortere listen. Oppdragene og 
arbeidstakerne vises i løsningen når 
oppdragstaker er registrert i Enhets-
registeret og arbeidstaker er tildelt 
norsk personidentifikator. 

For mer informasjon, klikk her: 
skatteetaten.no/oppdragsregister

Når et foretak gir oppdrag til en utenlandsk leverandør for å utføre arbeid i Norge eller på norsk  
sokkel, skal opplysninger om oppdraget og arbeidstakerne sendes til Sentralskattekontoret for  
utenlandssaker (SFU). 

Foto: iStockphoto

Forslag om endrede regler 
Finansdepartementet har i et 
høringsnotat foreslått å innføre en  
generell begrensning som innebærer 
at oppdragsgiverne i kontraktskjeden 
bare har rapporteringsplikt to ledd 
nedover og ett ledd oppover. 

I notatet foreslås det også at  
grensen for rapporteringsplikt heves  
til kr 50 000, og at regelen om at  
oppdragsgiver kan bli ansvarlig for 
oppdragstakerens skatt, arbeids- 
giveravgift og forskuddstrekk  
oppheves.

Ønsker du å vite mer, klikk på denne 
linken: regjeringen.no/horing- 
oppdragstakere-og-arbeidstakere
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/utenlandsk-arbeidskraft/arbeid-utfort-i-norge/oppdragsregister/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-av-reglene-om-rapportering-av-utenlandske-oppdragstakere-og-arbeidstakere-til-sentralskattekontoret-for-utenlandssaker/id2515389/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-av-reglene-om-rapportering-av-utenlandske-oppdragstakere-og-arbeidstakere-til-sentralskattekontoret-for-utenlandssaker/id2515389/
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Endringen medfører at den elek- 
troniske skattemeldingen for lønns-
takere og pensjonister nå kan sees, 
korrigeres og sendes inn av andre 
enn den skattepliktige selv. 

Tidligere bestemmelse er  
ikke videreført
Tidligere bestemmelse om at den 
skattepliktige skulle forsikre seg 
om at skattemeldingen inneholder 
riktige og fullstendige opplysninger, 
samt avgi erklæring om å være 
kjent med at det vil kunne medføre 
straffeansvar å ikke gjøre det, er ikke 
videreført i den nye skatte- 
forvaltningsloven.

Personen må selv gi tilgang
Det er personen som ønsker å  
delegere denne rettigheten til andre 
som selv må logge seg inn i Altinn  
og gi tilgangen til andre. 

Rettigheten kan delegeres til advo- 
kater, regnskapsførere, revisorer og 

Etter skatteforvaltningsloven kan nå lønnstakere og pensjonister 
delegere utfylling og levering av skattemeldingen til en fullmektig. 

AS og andre upersonlige skatt-
ytere må fylle ut kontonummer i 
skattemeldingen for å få skatt til 
gode overført til bankkonto. 
 
Gjør du dette, unngår du  
utbetalingsblankett.

Kontonummeret blir kontrollert  
mot kontoer selskapet eier pr.  
31. desember. 

Byttet bank
Dersom selskapet har byttet bank i 
år, må skatteoppkreveren kontaktes 
for registrering av kontonummer. 

Endring i reglene for delegering 

Få skatt til gode 
inn på bankkonto

rådgivere, eller andre personer. 

For å delegere, gjør du følgende:
• I meldingsboksen velger man 

Profil, roller og rettigheter
• For å gi rolle til en annen, velg  

Andre med rettigheter til skjema 
og tjenester

• Velg hvem du vil delegere til 
(person, ekstern virksomhet, 
eller bruker med virksomhets- 
sertifikat)

• Legg inn fødselsnummer og 
navn/organisasjonsnummer,  
og navn/eller brukernavn og  
organisasjonsnummer til den 
som skal få rettigheter

• Etter å ha lagt inn den som  
skal få rettigheter, velger man 
hvilke roller og rettigheter  
vedkommende skal ha, og  
trykker ferdig

• Ved å velge rollen Begrenset  
signeringsrett gir man tilgang  
til skattemelding og  
skatteoppgjør.

Foto: iStockphoto
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Du finner en veiledning til bokføring 
med eksempler på Skatteetatens  
nettsider. Klikk på linken:   
skatteetaten.no/bokforing-av- 
innforselsmva-med-eksempler.pdf

Mva-kodene og kontoene som er 
brukt her, er bare eksempler. Disse 
kan variere fra regnskapssystem til 
regnskapssystem. 

Hvordan beregne?
For å finne ut hvordan du beregner 
innførsels-mva, kan du bruke vår  
veiviser. Den finner du ved å  
klikke på denne linken og velge  
boksen Beregne: skatteetaten.no/
import/mva/beregne

Husk deklarasjonsoversikten
Alle virksomheter som har importert 

Bokfør innførsels-mva korrekt

varer, får en månedlig oversikt over 
tolldeklarasjoner i Altinn. Les mer om 
dette hos Tolletaten:  
toll.no/tolldeklarasjonsoversikt 

Varsel i Altinn 
Varsel i Altinn som sier at  
Du har mottatt en ny toll- 
deklarasjonsoversikt i Altinn er nå 
også merket med organisasjons- 
nummer og firmaets navn. 
Regnskapsfører kan derfor  
nå se hvilken kunde denne  
henvendelsen gjelder. 

Det er Tolletaten som utsteder  
tolldeklarasjonsoversikten og 
sender melding om denne i Altinn. 

Før innsending av mva-melding for første termin, er det viktig å 
forsikre seg om at innførsels-mva er riktig beregnet og bokført.

Illustrasjon: Skatteetaten

Frokostseminar  
hos Skatteetaten
Skatteetaten inviterer til frokost- 
seminar om personbeskatning 
utland. 

Vi tar opp følgende temaer:
• Faglig nytt 
• Erfaringer fra 2015 og nytt om 

fastsettingen for 2016  
• Ny skatteforvaltningslov 
• Nettolønn 
• AGA/trygd ved før- og etter-

betalinger 

Sted: Auditoriet i Skattekvartalet i 
Oslo. Adresse: Schweigaardsgate 17

Tid: Fredag 31. mars kl. 9.00-12.00. 
Registrering og enkel servering  
fra kl. 8.30.

Påmelding: Send en e-post til: unni.
neuberg-antonsen@skatteetaten.no

Påmeldingsfrist:17. mars. 
Seminaret er gratis.

Spørsmål om seminaret rettes til: 
Bente Bøgestub på telefon 
47 23 67 51 eller e-post:  
bente.bogestub@skatteetaten.no
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http://www.skatteetaten.no/globalassets/odin/bokforing-av-innforselsmva-med-eksempler.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/odin/bokforing-av-innforselsmva-med-eksempler.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/import/mva/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/import/mva/
http://www.toll.no/no/bedrift/import/tolldeklarasjonsoversikt/

