
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 2 – mars 2018

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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Sjekk aksjeopplysninger i forhåndsutfylt  
skattemelding
Ble aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) levert for sent, eller aksjeutbytte rapportert feil, må  
den skattepliktige selv føre opp opplysninger om mottatt utbytte og gevinst eller tap i skattemeldingen. 

Utbytte
Mottatt aksjeutbytte skal føres i 
post 3.1.7 i skattemeldingen.

Gevinst eller tap
Aksjonæroppgaven (RF-1088)
inneholder ikke alltid opplysninger 
om skattepliktig gevinst eller tap 
ved salg av aksjer, blant annet 
hvis det ikke er gitt opplysninger 
om realisasjonsvederlaget eller  
inngangsverdien av aksjene i  
aksjonærregisteroppgaven. 

Gevinst eller tap skal føres  
i post 3.1.10 eller 3.3.10 i  

skattemeldingen. 

Sender informasjonsbrev
Skatteetaten sender i år brev  
til alle skattepliktige som har  
mottatt utbytte hvor innberet- 
ningen fra selskapet er feil,  
eller hvor oppgave er mottatt  
for sent. 

Det blir også sendt brev til alle 
som har realisert aksjer, og  
hvor det i post 408 står ukjent  
på aksjeoppgaven.
 
Med brevene ønsker vi å minne  

om å sjekke og korrigere skatte-
meldingen. Brevene sendes rett 
etter at skattemelding og aksje- 
oppgave er sendt til den skatte- 
pliktige.

Unngå tilleggsskatt
Ved Skatteetatens kontroller ser  
vi at den skattepliktige ofte ikke  
korrigerer feil i utbytte og gevinst 
eller tap. 

Tilleggsskatt kan bli benyttet  
dersom skattemeldingen ikke  
endres og sendes inn.
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://skatteetaten.no/timebestilling
https://survey.euro.confirmit.com/wix/8/p1858625418.aspx


Type losji er avgjørende
På reiser med overnatting er  
type losji avgjørende for hva  

Reglene om trekkfri  
kostgodtgjørelse  
på yrkesreiser  
med overnatting  
er endret

du kan få utbetalt i trekkfri kost- 
godtgjørelse.

Overnatting på hotell
Forskuddssatsen for kostgodt- 
gjørelse på yrkesreiser med  
overnatting på hotell, har tidligere 
vært i samsvar med statens satser 
for kostgodtgjørelse. Da var kost-
godtgjørelsen trekkfri. Forskudds- 
satsen er endret fra inntektsåret 
2018 for reiser innenlands, slik at  
statens satser for kostgodtgjørelse 
på yrkesreiser med overnatting  
på hotell, er høyere enn for-
skuddssatsene.

Annen type overnatting
Overnatting på pensjonat,  
hybel/brakke med eller uten 
kokemuligheter, eller privat, har 
egne trekkfrie forskuddssatser. 

Merk at det gjelder egne regler  
for dekning av kost for pendlere 
som har kokemuligheter i pendler- 
boligen. Disse kan ikke motta  
trekkfri kostgodtgjørelse fra  
arbeidsgiver. 

Trekkfrie forskuddssatser
Oversikt over alle satsene  
finner du her: skatteetaten.no/ 
Forskuddssatser-for-trekkfri- 
kostgodtgjorelse

Trekkpliktig og trekkfri del
Ved innberetning må godt- 
gjørelsen deles i en trekkpliktig  

og en trekkfri del, dersom det  
utbetales kostgodtgjørelse som  
er høyere enn de trekkfrie satsene. 
For eksempel vil utbetaling etter 
statens satser medføre at du må 
foreta en slik deling. Statens  
reiseregulativ finner du her:  
regjeringen.no

Krav til reiseregning
Kravene til hvordan reiseregning 
skal utformes er i hovedsak  
uendret. I tillegg til angivelse av 
type losji, må det fra 2018 også 
angis om overnattingsstedet har 
kokemulighet.

Langtransportsjåfører  
– spesielle regler
Langtransportsjåfører anses ikke  
å være på yrkesreise når de er  
på kjøreoppdrag. 

For oppdrag som varer ett døgn 
eller mer, kan sjåføren likevel  
motta 300 kroner i trekkfri  
kostgodtgjørelse per døgn.  

Arbeidsgiveravgift
I den utstrekning kostgodtgjørelsen 
blir trekkpliktig, må arbeidsgiver 
beregne og betale arbeidsgiver- 
avgift på den trekkpliktige delen.

Mer informasjon
Mer om reglene finner du ved å 
klikke her: skatteetaten.no/for-
skuddsutskrivingen-for-2018

De trekkfrie satsene for kost-
godtgjørelse på yrkesreiser  
med overnatting innenlands,  
er ikke lenger i samsvar med 
statens satser. Dette gjelder  
fra 1. januar 2018.
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http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?ssy=2018
http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?ssy=2018
http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?ssy=2018
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/statens_reiseregulativ/id965/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/forskuddsutskrivingen-for-2018/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/forskuddsutskrivingen-for-2018/


RF-1167/1175 Næringsoppgave  
I næringsoppgaven er det viktig 
at post 0402 A og E er utfylt med 
riktig type næring (fiske og fangst) 
og beløp. 

Dersom den skattepliktige  
driver flere næringer, må inntekten 
splittes på de ulike næringstypene 
i post 0402 i næringsoppgaven.

RF-1224 beregning av  
personinntekt  
Det samme gjelder post 1.35 i 
skjema for beregning av  
personinntekt.  

Driver du fiske som enkelt- 
personforetak?

Riktig næringstype er spesielt  
viktig for at trygdeavgiften ikke 
skal bli beregnet med for høy 
sats.

Utfylling av RF-1213 – del c  
– særskilt fradrag 
Fiskere gis et særskilt fradrag 
med 30 prosent. Fradraget er 
begrenset til 150 000 kroner. 

Beregningsgrunnlaget for  
enefiskere skal være nettoinntekt 
av fiske eller fangst. Det er derfor 
viktig at alle kostnader i nærings- 
oppgaven som gjelder fiske tas 

med i fradragspostene 211-219.

Spesielt ved fellesfiske  
Dersom det er utbetalt lott til  
andre, såkalt fellesfiske, må  
post 204 fylles ut. Brutto fangst- 
inntekt og offentlig tilskudd ved 
fellesfiske skal føres i post 204. 
Post 205 skal bare inneholde 
inntekt av enefiske. Egen lott fra 
delingsfangsten føres i post 241.

Postene 211-230 ved fellesfiske
• Alle kostnader, unntatt  

utbetalt lott, tas med i fradrags-
postene 211-219. 

• Post 230 skal bare inneholde 
kostnader som gjelder  
enefiske. En må derfor fordele 
kostnadene i post 225 etter for-
holdet mellom post 205 (ene-
fiske) og post 204 (fellesfiske).

A-meldingen
Det er viktig at utbetalinger blir 
innberettet med riktig kode for  
behandlingsart på a-meldingen.  

Feil kode for behandlingsart kan gi 
feil beregningsgrunnlag, for både  
minstefradraget og det særskilte 
fradraget for fiskere.  

Veiledning til utfylling av  
a-meldingen finner du ved å  
klikke her: 
Veiledning til a-ordningen
 
Bruk søkefeltet. Skriv inn for 
eksempel hyre eller lott, og velg 
deretter riktig behandlingsart.

Skatteetatens kontroller viser at det blir gjort en del feil ved  
utfylling av skjema for fiskere som driver enkeltpersonforetak.  
Her er forhold en bør være oppmerksom på.
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http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html
http://skatteetaten.no/timebestilling


Kundeforhold
Rådgivere vil i hovedsak få tilgang 
til opplysninger om sine kunder 
via avtalen de har med hver enkelt 
kunde. Opplysningene hentes via 
Altinn ut i fra roller, rettigheter og 
tilganger som er avtalt

Ved henvendelser til Skatte- 
etaten, for å få opplysninger som 
du ikke finner i Altinn, er det viktig 
at du har de riktige fullmaktene. 
Du trenger ikke legge ved full- 
makten. Har vi behov for en kopi, 
vil vi be om det.

Ikke kundeforhold
Dersom en rådgiver har behov  
for opplysninger om kundens  
arbeidstaker, må arbeidstakeren 

Fullmakt, hva betyr det? 

ha gitt skriftlig fullmakt til den  
som innhenter informasjonen.

Det skal gå tydelig frem av full-
makten hva fullmakten gjelder, 
blant annet spesifikt om Skatte- 
etaten kan gi opplysninger om 
skatteoppgjøret. Retten til å  
levere skattemeldingen gir ikke  
automatisk rett til å få opplysninger  
om skatteoppgjøret.

Registrering i merverdi- 
avgiftsregisteret
Hvis rådgiver for eksempel  
ønsker å få beskjed når kunden 
blir registrert i merverdiavgifts-
registeret, må riktige tilganger og 
varsel være lagt inn i Altinn.

Det er flere som har spørsmål om fullmakter og tilganger til  
opplysninger fra Skatteetaten.
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Transport og trygghet 
– ta styringen på  
oppdraget
Skatteetaten og flere andre 
offentlige etater arrangerer et 
transportseminar 22. mars. 

Seminaret er for deg som er  
ansvarlig for kjøp av transport- 
tjenester, både vare- og  
persontransport. Her møter  
du sju etater. Det blir også tid til  
mingling.

Noen temaer for dagen:
• Hvordan kan Treparts  

bransjeprogram transport 
bidra til at vi alle kan ta vår 
del av ansvaret for en seriøs  
transportbransje? 

• Tilsyn med oppdragsgiver
• Kabotasje, fiktiv fakturering 

og konkurransevridning – 
felles ansvar

• Hvilke krav gjelder for lønns- 
og arbeidsvilkår, og hvordan 
utfører du påseplikten?

• Mer effektiv fortolling
• Samfunnsansvar og opp- 

følging: Posten Norge AS  
og Schenker AS

Tid, sted og påmelding 
Kl. 09.00-15.00. Sted: Skatt øst, 
Schweigaardsgate 17, Oslo. 
Påmelding innen 16. mars ved  
å klikke her: 
forms.office.com/
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hvhL2qaoDUWoBsNHuOuNgBCyJq7wvZ1Kk4Q8WL5ylL9UQVVCVjVRSzhMVlJXU05TTUUxVVYzMEVKMy4u


Gjør deg klar  
for SAF-T

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er 
et standardformat for regnskapsin-
formasjon. Det vil blant annet 
gjøre det enklere for bokførings- 
pliktige å oversende regnskaps-
materiale til offentlige myndigheter 
på forespørsel. 

Forskriftsendring
Finansdepartementet har endret 
bokføringsforskriften, slik at de 
som har bokføringen tilgjengelig 

I desember i fjor ble det  
vedtatt at Norge innfører  
den nye SAF-T-standarden  
for regnskap. Den blir  
obligatorisk fra 1. januar 2020.

elektronisk, skal kunne  
oversende regnskapsdata i  
et gitt standardformat. 

Endringen gjelder for bokførings-
periode som begynner 1. januar 
2020 eller senere. Før dette  
tidspunktet, vil rapportering på 
SAF-T-formatet være frivillig.

Produksjon av SAF-T-filer
Systemleverandørene må tilpasse 
regnskapssystemene, slik at de 
støtter den nye SAF-T-standarden. 

Mer informasjon finner du her: 
skatteetaten.no/saft-t

Innføring av  
generell  
minstelønn

Dom i saken om  
Fias Invest AS har  
falt i lagmannsretten

Tariffnemnda har vedtatt  
forskrift om allmenngjøring  
av tariffavtale for over- 
nattings-, serverings- og  
cateringvirksomhet. Denne 
gjelder fra 1. januar 2018.

Dermed innføres en generell 
minstelønn også i disse  
virksomhetene, og det vil  
ikke være tillatt å lønne  
under minstelønnssatsene. 

Arbeidsgivers ansvar
Det er arbeidsgiver, og den  
som i arbeidsgivers sted leder  
virksomheten, som har ansvar 
for at forskriften følges. 

Det har ingen betydning om 
arbeidstakeren er norsk eller 
utenlandsk, organisert eller  
uorganisert. Det har heller  
ingen betydning om arbeids- 
taker er fast eller midlertidig 
ansatt eller arbeider hel- eller 
deltid. Ekstrahjelp er også  
omfattet.

Mer informasjon
Informasjon om minstelønn  
og regelverk finner du på  
arbeidstilsynet.no

Du kan også lese mer på  
lovdata.no

Den 29. januar 2018 fikk   
staten medhold og ble  
tilkjent saksomkostninger  
i saken.
 
Saken gjaldt spørsmål om Fias 
Invest AS har krav på fradrag  
for inngående merverdiavgift 
knyttet til kostnader til miljø- 
saneringsarbeider, samt  
fjerning av produksjonsavfall 
mv. på industrieiendommen. 
 
Du kan lese mer om saken på: 
lovdata.no
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http://skatteetaten.no/saf-t
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
https://lovdata.no/forskrift/2017-11-03-1788
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-172494

