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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

Skatteetaten har utviklet et nytt skjema, RF-1159, for rapportering av finansielle produkter for  
personlige skattytere. Skjemaet erstatter RF-1059, og er direkte koblet til skattemeldingen. 

Ikke forhåndsutfylt
Har du handlet med eller eier 
finansielle produkter som ikke blir 
forhåndsutfylt i skattemeldingen, 
skal dette fylles inn i RF-1159. 

To måter
Velg legg til i skattemeldingen og 
riktig post fra nedtrekksmenyen 
(RF-1159 vil i mange tilfeller stå 
i parentes). Det nye skjemaet vil 
automatisk dukke opp. 

Eller du kan velge RF-1159  
gjennom funksjonen vedlegg  
til skattemeldingen. 

Én linje for hvert produkt
I dette skjemaet fyller du inn 
hvilket produkt du har handlet med 
gjennom en nedtrekksmeny. Legg 
inn formue, gevinst/tap og avkast-
ning/rente. 

Du trenger kun å fylle ut én linje 
for hvert produkt. Når alle  
postene er fylt inn, kontroller at  
alle opplysningene er korrekte. 
 
Informasjonen du har lagt inn i 
skjemaet summeres og legges 
automatisk inn på rett post  
i skattemeldingen.

Selskaper skal fortsatt innberette 
på skjema RF-1359.  

Mer informasjon
Mer informasjon om rapportering 
av finansielle produkter finner du 
ved å klikke her:  
skatteetaten.no/RF-1159
  

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 2 – mars 2019
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Tips er en skattepliktig fordel som 
mottakeren har fått ved arbeid. 
Arbeidsgiverens plikter på området 
har imidlertid vært uklare, og tips 
har ikke vært rapporteringspliktige.
Ettersom tips i hovedsak ikke har 
blitt rapportert fra arbeidsgiver,  
har inntekten heller ikke blitt  
forhåndsutfylt i skattemeldingen.  

Hvorfor endring av regler?
Hvis arbeidsgiver unnlater å 
innberette tips, vil de ansatte 
ikke opptjene pensjon og andre 
trygderettigheter på dette beløpet. 
Det er nå gjort endringer fordi 
alle ytelser arbeidstaker mottar 
for utførelsen av sitt arbeid, skal 
beskattes og være inkludert i 
arbeidsgiverens rapportering. 

Nye regler for tips
Fra 2019 er det innført nye regler for tips – også kalt drikkepenger. Arbeidsgiverforpliktelsene for tips 
er nå de samme som for lønn.

To måter å dokumentere tips på
1. All tips registreres på kassa- 

systemet. Tips som er betalt 
med kontanter skal oppbevares 
i kassaskuffen. Antall tips og 
beløp skal fremgå av Z-rapport. 

2. Dersom tips ikke er registrert på 
kassasystemet, skal kontanttips 
telles opp for seg og vises i 
dagsoppgjøret. 

Tips som er betalt med kort skal 
fremgå av rapporten på betalings- 
terminalen.

Ønsker du mer informasjon om 
tips, finner du det ved å klikke her 
skatteetaten.no/tips

Arbeidsgiver skal rapportere i 
a-meldingen det kronebeløpet 
hver ansatt har mottatt etter  
fordeling av tips.

De nye reglene
Arbeidsgiver må behandle tips 
på samme måte som lønn. Det 
innebærer at det må foretas 
forskuddstrekk og betales arbeids-
giveravgift. Reglene er like for alle 
typer ansatte i alle bransjer.  
Reglene gjelder uavhengig av 
hvilken betalingsform som  
benyttes fra kundens side.  
Arbeidsgiver må holde oversikt 
over tips og ta dette med i dags- 
oppgjøret. Det gjelder både tips 
som betales elektronisk og det 
som betales kontant.
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/tips-drikkepenger/
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I januar 2018 ble det bestemt at 
alle oppdrag gitt til utenlandske 
næringsdrivende, i Norge eller på 
norsk sokkel, er rapporterings- 
pliktige.

Informasjonen skal rapporteres i 
Oppdrags- og arbeidsforholds- 
registeret. Oppdragsgiver har plikt 
til å rapportere oppdraget, og  
oppdragstaker har plikt til å  
rapportere egne ansatte som  
jobber på oppdraget.

Unntak 
Men det gjelder ikke oppdrag gitt 
av privatperson, oppdrag med  
verdi under 20 000 kroner,  

Oppdrag til utenlandske næringsdrivende må rapporteres

kabotasjeoppdrag eller oppdrag 
som utføres på Svalbard.

Innlogging
I Oppdrags- og arbeidsforholds- 
registeret må du logge deg inn 
med elektronisk ID. For å se 
oppdraget, må du ha lesetilgang 
til skjema RF-1199 og RF-1198 i 
Altinn for det aktuelle organisa- 
sjonsnummeret. 

For å kunne rapportere opp- 
lysninger, kreves skrivetilgang til  
skjemaene. Noen roller har auto- 
matisk denne rettigheten, som for 
eksempel regnskapsfører.  
Rettigheten kan også delegeres.

Skatteetaten erfarer at det er underrapportering av oppdrag som blir utført av utenlandske  
næringsdrivende. 

Andre arbeidsgiverplikter
I tillegg til plikten til å rapportere 
egne ansatte på oppdrag, må 
utenlandske oppdragstakere 
sende månedlige a-meldinger, 
og innbetale forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift.

Kontakt oss
For mer informasjon om  
Oppdrags- og arbeidsforholds- 
registeret, se vår nettside:  
skatteetaten.no/oppdragsregister 

Ta gjerne kontakt hvis du har 
spørsmål om rapporterings- 
plikten på oar@skatteetaten.no 
eller telefon 800 80 000.
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/selvstendig-naringsdrivende/registreringsplikt/oppdrags-og-arbeidsforholdsregisteret/
mailto:oar%40skatteetaten.no?subject=
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Utleie av bolig – skatteplikt?

Fredag 22. mars arrangerer 
Skatteetaten frokostseminar 
om temaene kildeskatt,  
personskatt-utland, og fast- 
setting for inntektsåret 2018.

Det er fortsatt ledige plasser 
ved skattekontoret i Stavanger 
for å følge seminaret på video. 

Tidspunkt 
kl. 09.00 – 12.00
Registrering og enkel servering 
fra kl. 08.30.

Påmelding
Meld deg på ved å klikke på 
denne lenken til seminaret.

Seminaret gir rett til tre timer 
etterutdanning for revisorer, 
regnskapsførere og advokater.

Kontaktperson 
berit.nielsen@skatteetaten.no

Seminaret er gratis.

Har du meldt deg 
på Skatteetatens 
frokostseminar?

Husk at utleie av egen bolig skal innrapporteres i skattemeldingen. 

Korttidsutleie
Hvis egen bolig eller fritidsbolig 
leies ut mindre enn 30 dager i 
sammenheng per leieforhold, skal 
den skattlegges etter sjablong-
metoden.  
 
85 prosent av utleieinntekter  
over 10 000 kroner i året skal 
føres i skattemeldingen. Samlede 
utleieinntekter under 10 000  
kroner er ikke skattepliktige.

Langtidsutleie 
Når mer enn halvparten av egen 
bolig leies ut 30 dager eller mer 
per leieforhold, og utleieinn- 
tektene overstiger 20 000 kroner 
i året, skal inntekter og kostnader 
i leieforholdet innrapporteres via 
RF-1189. Leies hele boligen ut, er 
all inntekt skattepliktig. 

Mer informasjon finner du hvis du 
klikker på denne lenken.
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https://survey.euro.confirmit.com/wix/p1871235216.aspx
https://survey.euro.confirmit.com/wix/p1871235216.aspx
mailto:berit.nielsen%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/korttidsutleie-av-bolig-og-fritidseiendom/skatteregler-2018/

