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Stortinget har bestemt at alle drosjesentraler  
årlig skal gi Skatteetaten opplysninger om  

drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen.

Frist 1. mai
Opplysningene som skal rapporteres er i all hoved-
sak de samme som i ”skiftlappen”. Første innrap-
portering gjelder for inntekståret 2013, og fristen 
er satt til 1. mai 2014. Fra neste år skal drosje-
sentralene levere opplysningene til Skatteetaten 
innen 31. januar. 

Bakgrunnen for innføring av ordningen er et  
ønske om bedre kontroll av at drosjenæringen 
følger skatte- og avgiftsreglene.
 
Drosjesentraler har rapporteringsplikt
Alle godkjente drosjesentraler er pålagt å sende 
inn opplysninger til Skatteetaten. Men det er  
anledning til å delegere oppgaven og få bistand 
med den praktiske innrapporteringen fra andre 
virksomheter, om de ønsker det.

Innsending via Altinn 
Opplysningene skal sendes inn via den ordinære 
Altinn-portalen eller altinnettbrreg.no. Kontroll- 
opplysningene skal sendes som filvedlegg i et 
xml-format. 

Dette er i overensstemmelse med regjeringens 
målsetting om økt bruk av elektronisk innrappor-
tering og forskrift om digitalt førstevalg.  

Les mer om det nye formatet på skatteetaten.
no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-
Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/
Formater-og-tekniske-spesifikasjoner/

 
 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 3 2014

Drosjesentraler skal rapportere til  
Skatteetaten i april
Skatteetaten innfører denne våren en ny ordning for å kontrollere opplysninger  
fra drosjenæringen. 

Har du spørsmål eller trenger bistand? 
Trenger du mere informasjon eller  
veiledning, kontakt oss på 
•	 e-post: mag@skatteetaten.no 
•	 telefon: 800 80 000 (tastevalg 5-3-2) 

Det er MAG-prosjektet som utvikler den 
nye løsningen på vegne av Skatteetaten. 
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Formater-og-tekniske-spesifikasjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Formater-og-tekniske-spesifikasjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Formater-og-tekniske-spesifikasjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Formater-og-tekniske-spesifikasjoner/
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Alle utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i 
Norge må gjennomgå ID-kontroll i forbindelse med 

innflytting og søknad om norsk skattekort. Dette  
gjelder nå også utenlandske arbeidstakere, som 
tidligere har fått skattekort og D-nummer fra Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker (SFU) på grunnlag av 
skjema RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker 
og arbeidstaker.

Rapporteringsplikt
Rapporteringsplikten til SFU fra oppdragsgiver/opp-
dragstaker er uendret. Arbeidstaker som ikke møter til 
identitetskontroll vil ikke motta skattekort. Arbeids-
giver skal da trekke 50 prosent i skatt.

ID-kontor
Arbeidstakerne må møte opp på et av de 42 lokale 
skattekontorene (ID-kontorene). En oversikt over disse 
finner du på skatteetaten.no/idoffice.

Informasjon
SFU har sendt brev til ca. 5 500 aktuelle arbeids- 
givere/oppdragsgivere og orientert om denne  
ID-kontrollen. 

Du kan også lese mer om ID-kontroll på  
skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for- 
utenlandske-borgere/

Strukturkvote er den eneste typen av fiskeri- 
tillatelser som er gjenstand for ordinære  

skattemessige avskrivninger. Avskrivningen  
gjøres med like store årlige beløp over struktur-
kvotens levetid. 

Avskrivningsperioden
Fradrag for avskrivning gis fra og med det første 
inntektsåret strukturkvoten er effektiv på skatt-
yters hånd. Avskrivningsadgangen opphører når 
kvoten blir trukket inn av fiskerimyndighetene. Det 
skjer ved utgangen av det siste kalenderåret av 
kvotens levetid. Ved eierskifte skal kvotens levetid 
videreføres av den nye eieren. 

Ny praskis ved eierskifte
Dersom fisket på kvoten i realisasjonsåret fordeles 
mellom kjøper og selger, skal begge parters fra-
drag for dette året reduseres tilsvarende. Dette er 
ny praksis med virkning fra og med ligningen for 
inntektsåret 2013. Tidligere ble det foretatt  
reduksjon på grunnlag av hvor mange måneder 
kvoten var i skattyters eie det aktuelle året. 

Dersom kjøpers fradrag for det første året blir 
redusert i samsvar med avtalt fordeling, kommer 
likevel hele kostprisen til fradrag gjennom resten 
av avskrivningsperioden.

Eksempel: 
Skattyter kjøper strukturkvote for 47,5. Levetid på 
kjøpers hånd er 10 inntektsår. Kvoteutnyttelsen i 
ervervsåret er delt 50/50 mellom selger og kjøper. 
Kjøpers årlige avskrivningsfradag blir 5, det vil si 
47,5:(10-0,5). For år 1 blir fradraget 2,5 (5:2). For 
årene 2-10 blir fradraget 5. Sum avskrivning: 47,5. 

Skjerpet ID-kontroll for utenlandske arbeidstakere 

Ny praksis på avskrivning på fiskeritillatelser
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Det er ny praksis på hvor mye av kostprisen på strukturkvoter som kan avskrives i 
realisasjonsåret.

Fra 1. april er det innført identitetskontroll (ID-kontroll) også for utenlandske  
arbeidstakere som er ansatt hos utenlandske foretak.

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/


3

Mange personallistepliktige (serveringssteder,  
frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder 
og bilpleiebransjen) har allerede hatt besøk av 
Skatteetatens kontrollører. 

Gebyr fra 1. mars
For å gi bedriftene tid til å sette seg inn i det nye 
regelverket, ble kontrollene i starten gjennomført 
uten å ilegge gebyr. Fra 1. mars begynte vi å gi 
gebyr der vi finner overtredelser.  

Finner feil
Mange har fått med seg regelverket og fører  
listene riktig, men vi finner også feil og mangler. 
Det er fremdeles noen som ikke har fått med seg 
at de skal føre personallister. 

Noen tror at daglig leder ikke skal inn i listen.  
Som regel skal hun/han det. 

Unntakene finner du på skatteetaten.no/no/Rad-
giver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/
Hvem-skal-registreres-i-personallisten/ 

Husk at listene skal føres fortløpende. Ikke alle 
gjør det, og i tillegg mangler det opplysninger om 
når en kommer og når en går. Noen setter også av 
en side pr. ansatt, eller har andre varianter. 

Spørsmål og svar
De aller fleste feilene vi finner ligger det opplys-
ninger om på skatteetaten.no/personallister

Send gjerne e-post
Ta gjerne kontakt om det er noe vi bør informere 
om, eller det er temaer vi bør utdype. 

Send e-post til r.olsen@skatteetaten.no.

Gebyr på overtredelser fra 1. mars i år
Personallister

Ifølge tilbakemeldinger er mange fornøyd med innføring av personallister, som er  
et ledd i å bekjempe svart arbeid – og i noen tilfeller menneskehandel.

Hvorfor leveres oppgaver etter fristen? 
Før jul foretok Skatteetaten en spørre-
undersøkelse for å finne ut hvorfor  
næringsdrivende med regnskapsfører  
leverer selvangivelser og merverdi- 
avgiftsoppgaver etter fristen.

Samtidig var det et mål å  komme fram til tiltak 
som Skatteetaten eller regnskapsførere, eller 
begge i fellesskap, kunne gjøre for å redusere 
andelen som ikke leverer innen fristen.

Positive
I undersøkelsen ble det gjennomført 16  
intervjuer på forskjellige regnskapskontorer.  
Alle de vi var i kontakt med var positive og bidro 
med mange gode svar. Det kom også inn flere 
gode forslag på e-post.

Her er et utdrag av det vi fikk vite: 
Alle regnskapsførere vi pratet med hadde noen 
kunder som ikke var like flinke til å levere inn 
bilagene sine. Bilagshåndteringen hos  
kundene var ofte ikke god nok. Regnskaps- 
kontorene håndterer dette noe ulikt. Noen deler 
egne malsystemer, mens andre deler ut  
permer, skilleark og hullemaskin til kundene. 

Det kom også fram et sterkt ønske fra regnskaps-
førere om enkle og korte informasjonsbrosjyrer 
fra Skatteetaten. Det finnes flere brosjyrer som er 
lagt ut på skatteetaten.no, men disse er ikke like 
godt kjent hos alle regnskskapsførerne.

Etaten vil bruke innspillene som kom fram i  
intervjuene i vårt videre arbeid, for å øke  
andelen innlevering til rett tid. 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Hvem-skal-registreres-i-personallisten/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Hvem-skal-registreres-i-personallisten/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Hvem-skal-registreres-i-personallisten/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Personalliste/Vanlige-sporsmal-og-svar-om-personallister/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
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Vær spesielt oppmerksom på at:
•	 du krysser av for at skjemaer er vedlegg til  

næringsoppgaven, ikke selvangivelsen, hvis 
det er dette som er korrekt. 

•	 du ikke legger inn minusfortegn manuelt i 
poster som er forhåndsdefinert med  
minustegn 

•	 inntektsføring fra saldo skal føres i post 3895 
i Næringsoppgave 1, ikke på en annen post i  
næringsoppgaven (post 3900), eller ute- 
glemmes

•	 Post 6000 Avskrivninger i næringsoppgave 1 
skal samsvare med summen av saldoavskriv-
ning i RF-1084 når det er valgt at avskriv- 
ningen skal overføres til næringsoppgaven  
i post 101 

Landbruk
RF-1177 Landbruk
•	 Hvis gjennomsnittsligning skogbruk ikke er 

startet opp, må det krysses av for dette i 
punkt I.

•	 Postene 434-437 skal ikke fylles ut når virk-
somheten ikke har krav på jordbruksfradrag.

RF-1294 Realisasjon av/fra landbrukseiendom
•	 Skjema er integrert i den elektroniske  

leveringsløsningen i altinn.no. Den skal  
leveres sammen med selvangivelsen av alle 
som har solgt/realisert hel, eller deler av, 
landbrukseiendom.

•	 I punkt 2, ”Selgers opprinnelige kjøpsdato”, er 
det dato for selgers opprinnelige kjøp av  
eiendommen som skal opplyses. 

•	 I punkt 2, ”Salgssum/omsetningsverdi”, ved    
salg til nærstående er det markedsverdi  
redusert med eventuell påheftet borett som                             
skal oppgis som salgssum/omsetningsverdi.

•	 I punkt 4, ”Spesifikasjon av de bokførte  
verdiene og salgs-/omsetningsverdi på de              
enkelte objektene”, er det viktig å opplyse           
fordeling av de bokførte verdier og fordeling          
av salgssum/omsetningsverdi for de solgte           
objektene. Ved salg til nærstående er det 
fordeling av omsetningsverdi/markedsverdi              
som skal oppføres. I fri handel er det  
fordeling av salgssum som skal oppføres.  

  

RF-1213 Lottfiske
•	 Bruk korrekt sats for småutgifter, kr 80,-  

pr. dag i 2013.

Overskudd/underskudd næring
•	 Overskudd fra en næring og underskudd fra 

annen næring skal føres hver for seg. Over-
skudd skal føres i selvangivelsens poster  
2.7.1–2.7.6. Underskudd skal i post 3.2.19. 

•	 Sjekk at tidligere underskudd, som er nektet 
framført, ikke føres opp på nytt. 

•	 Det må også opplyses om tilførte underskudd i 
forbindelse med fusjoner. 

Nye næringsdrivende
•	 Skattytere som har inntekt fra egen virksom-

het skal benytte RF-1030 Selvangivelse for 
næringsdrivende. Disse har ikke leveringsfritak. 
Selvangivelsen hentes fra skjemakatalogen i 
Altinn. 

Har du et enkeltpersonforetak, og lurer på  
hvordan du fyller ut selvangivelse og nærings-
oppgave, klikk deg inn på denne siden: 
skatteetaten.no/enkeloppgave

Tips ved utfylling av selvangivelsen
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Når en selvangivelse og vedlegg overføres fra Altinn til Skatteetatens system, vil  
manglende eller feil opplysninger føre til at saken blir tatt ut til kontroll. Unngå dette  
og få skatteoppgjøret tidligere. 

http://skatteetaten.no/enkeloppgave
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Skatteetaten kontrollerer tilbakebetaling av 
innbetalt kapital ved nedsettelse av aksje-
kapital/overkurs. Det foretas også kontroll 

ved utdeling av selskapsrettslig utbytte, når 
dette klassifiseres som en skattemessig tilbake-
betaling for aksjonær.

Regelverket
Det følger av skatteloven § 10-11 (2) at enhver 
vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til 
aksjonær regnes som utbytte. Etter fradrag for 
skjerming er utbytte skattepliktig inntekt.

Tilbakebetaling av tidligere innbetalt aksjekapital 
regnes ikke som utbytte, og er derfor heller ikke 
skattepliktig inntekt. Det samme gjelder for over-
kurs ved stiftelsen av selskapet eller ved senere 
nytegning. 

Innbetalt aksjekapital og overkurs følger aksjen 
uavhengig av eierskifte. En tilbakebetaling av 
tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs  
reduserer inngangsverdien på aksjen, jf.  
skatteloven § 10-35. 

Beholdningsoppgaven (RF-1088)
I midten av mars sendte Skattetaten en forenklet 
oppgave over ”Aksjer og egenkapitalbevis”  
(RF-1088) til aksjonærene i norske og utenlandske 
selskaper som er registrert på Oslo Børs. 

Opplysningene i denne oppgaven er basert på den 
informasjonen som selskapene har gitt til Skatte-
etaten i ”Aksjonærregisteroppgaven” (RF-1086). 

Beløpene som står i postene 110-140 i den til-
sendte oppgaven (RF-1088) er som hovedregel  
forhåndsutfylt i selvangivelsen. Gjøres det  
endring i oppgaven, kan dette føre til at selvangi-
velsen må endres. Se rettledningen til ”Aksjer og 
egenkapitalbevis 2013” som du finner her:   
skatteetaten.no/upload/Skjemaer/2013/ 
RF-2033DB.pdf

Dokumentasjonskrav
Har aksjonæren mottatt beløp ved kapitalnedset-
telse/utbytteutdeling må han/hun sannsynlig-
gjøre at dette er aksjekapital/overkurs som 
tidligere er innbetalt på aksjen.

Aksjonærene må derfor kontrollere om opplys-
ningene i den mottatte oppgaven er korrekte. 
Dersom noe er feil, må dette rettes og det riktige 
beløpet må føres i selvangivelsen. Erfaringer viser 
at aksjeselskapene i Aksjonærregister- 
oppgaven (RF-1086) kan ha foretatt feil klassifi-
sering av tilbakebetalingen. Feilen er som oftest  
at utbetalingen i oppgaven er innberettet som 
tilbakebetaling selv om utbetalingen skatte- 
messig skal anses som skattepliktig utbytte. 

Tilleggsskatt
Tilleggsskatt kan bli ilagt skattytere som ikke 
oppfyller opplysningsplikten i selvangivelsen  
etter ligningsloven § 4-1. 

Tilbakebetaling av innbetalt kapital eller 
skattepliktig utbytte?
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Gjennom Skatteetatens kontroller ser vi at utdeling fra aksjeselskap er  
klassifisert feil i mange tilfeller. 

http://skatteetaten.no/upload/Skjemaer/2013/RF-2033DB.pdf
http://skatteetaten.no/upload/Skjemaer/2013/RF-2033DB.pdf
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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.

Fra diskett til internett

Papirblanketter avvikles
Dette innebærer at likningsoppgaver på papir-
blanketter og maskinlesbare medier avvikles og  
erstattes med enklere, raskere og sikrere  
elektronisk innsending via Altinn. Den nye  
løsningen gjør at brukerne kan laste opp og  
sende inn sine opplysninger som filvedlegg i et  
xml-format. 

I år har områdene Betaling for pass og stell av barn, 
Gaver til organisasjoner og Tilskudd til vitenskapelig  
forskning eller yrkesopplæring for første gang blitt 
innrapportert i nytt format. I april står Drosje (se 
egen artikkel) og Primærnæringene for tur. I januar 
2015 skal boligselskaper og boligsameier for første 
gang innrapportere i nytt format.

Takk til brukerne 
Erfaringene med de nye elektroniske rappor-
teringsløsningene er så langt svært gode. En 
viktig faktor til suksessen er god dialog og positiv 
innstilling fra brukerne. 

Skatteetaten og MAG vil spesielt takke 
regnskapsførere og revisorer, som har vært svært 
flinke både med å gi tilbakemeldinger, teste og ta 
i bruk de nye elektroniske rapporteringsformatene. 

Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid 
også fremover, etterhvert som nye områder skal 
inn i moderniseringsløpet. 

Skatteetaten skal fram til 2016 modernisere de IT-systemene som tar imot og  
bearbeider kontroll- og likningsoppgaver fra tredjeparter, for eksempel banker,  
boligselskaper og forsikringsselskaper. 

Bilde: Stian Kjernli fra MAG-prosjektet i Skatteetaten.  
Prosjektet har i år kun mottatt 1 CD, 1 diskett og 37  
papiroppgaver.  99,6 prosent  av oppgavene blir nå inn-
rapportert elektronisk som filvedlegg via Altinn. Nå er det 
elektronisk innrapportering som gjelder.   
Foto: Skatteetaten

Få med deg årets første utgave av Skatteetatens Analysenytt. I denne utgaven kan du lese 
om følgende: 

•	Virtuelle	valutaer	–	med	Bitcoin	som	eksempel	
•	Skattytere	med	utenlandsk	bakgrunn	har	større	behov	for	veiledning	
•	Utfordringer	for	utenlandske	næringsdrivende	–	om	forholdet	til	plikter	og	rettigheter	
•	Hvilke	tiltak	får	flere	til	å	levere	til	fristen?	
•	Nordområdene	–	et	geopolitisk	sentrum	i	2040?	
•	Kontroll	av	omsetningsoppgaver	–	ny	modell	kan	gi	bedre	utvelgelse

Alle artiklene kan du lese på skatteetaten.no/analysenytt. 

Nytt Analysenytt

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

