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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.
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Finn hjelp og svar om årets  
selvangivelse
På skatteetaten.no er det nå lagt inn flere nye tilbud hvor  
vi prøver å hjelpe brukerne med å finne, forstå og få til det de lurer 
på om årets selvangivelse. 

Her er linkene til de nye og  
oppdaterte tilbudene på  
skatteetaten.no: 

Fradragsveiviser er oppdatert  
med flere valg:  
skatteetaten.no/fradragsveileder. 

Sjekk selvangivelsen din er et 
nytt tilbud som skal hjelpe  
brukeren med å  sjekke  
selvangivelsen:  
skatteetaten.no/sjekkskatten. 

Finn post i selvangivelsen er  
en samling av artikler for hver  

eneste post: skatteetaten.no/ 
finnpost. 

Pendlerveiviseren er oppdatert 
med en kalkulatordel for merut- 
gifter: skatteetaten.no/pendler. 

Ny navigasjon – menypunktene 
for selvangivelsen har endret seg 
til å handle om både temaer og  
fradrag: skatteetaten.no/fradrag. 

Engelsk – så og si all informasjon 
om selvangivelsen for lønnstakere 
og pensjonister blir nå også på 
engelsk. 

Foto: Skatteetaten
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http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/The-deduction-guide/
http://skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/About-the-tax-return/Dont-pay-too-much-tax---Check-your-tax-return/Why-and-how/
http://skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/Find-item/
http://skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/Find-item/
http://skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/Topic-and-deductions/Work-and-education/Commuter/
http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/The-deduction-guide/


Husk å levere
Personer registrert med aktivt 
enkeltpersonforetak i merverdi- 
avgiftsregisteret vil få tilsendt 
selvangivelse for nærings- 
drivende. Denne må leveres.

Siste som gjelder
Foretakseier sender noen 
ganger selv inn selvangivelse 
etter at regnskapsfører har sendt 
den inn. Det er den siste inn-
leverte selvangivelsen som blir 
lagt til grunn. 

Én næringsoppgave
Når begge ektefeller deltar i 
driften av et enkeltperson- 
foretak, skal det bare sendes inn 
én næringsoppgave som følger 
selvangivelsen til hovedutøver.

Skogeiendom – RF-1016
Har virksomheten solgt 
skogeiendom, skal dette  
rapporteres i RF-1016. 

Hvis hele eiendommen er solgt, 
husk å krysse nei i posten Eier 
du fortsatt skog ved utgangen  
av 2014? 

 

Det er mange ulike skiftordninger 
i norsk arbeidsliv. I a-meldingen 
har du bare fem valg når du skal 
fortelle hvilken skiftordning de 
ansatte har. 

Løsningen er å velge Ikke skift 
om du har en skiftordning som 
avviker fra standard.

I a-meldingen kan du velge  
mellom fire spesifiserte  
skiftordninger:

1. Arbeid offshore – 33,6 t/u
2. Døgnkontinuerlig skiftarbeid 

og turnusarbeid – 35,5 t/u

3. Helkontinuerlig skiftarbeid og 
andre ordninger med 33,6 t/u

4. Skiftarbeid – 36,5 t/u 

Dersom skiftordningen til de 
ansatte ikke passer med en av  
disse, skal du bruke det femte  
valget, Ikke skift. 

Det gjelder selv om de faktisk har 
en skiftordning. 

Det kommer til å bli en endring i 
navnet på denne valgmuligheten. 
Men foreløpig gjelder altså Ikke 
skift for alt annet enn de fire  
skiftordningene over.

Tips om  
rapportering  
til den som  
driver enkelt-  
personforetak

Arbeidstidsordning i a-meldingen:  
Slik velger du riktig

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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regnes vanligvis ikke som  
pensjonsgivende i Norge. 

Det må søkes om skattekort med 
korrekte opplysninger. 

Inntekter fra Sverige eller Finland 
må grensegjengeren selv passe 
på blir ført opp på den norske  
selvangivelsen. 

Bosatt i Sverige eller Finland
Grensegjengere som er skatte-
messig bosatt i Finland eller  
Sverige, skal ikke ilegges inn- 
tektsskatt i Norge for lønn mm. for 
arbeid utført i grensekommune 
i Norge. Men ytelser fra NAV er  
skattepliktige til Norge. 
 
Det skal vanligvis betales trygde- 
avgift i Norge av inntekt som 

Du er grensegjenger hvis

• bostedskommune og arbeids- 
kommune grenser direkte mot 
den samme riksgrensen

• du har krav på lønn eller annen 
godtgjørelse for utført arbeid 
i en kommune som grenser 
direkte til riksgrensen i et av  
de andre landene

• du bor i Norge og jobber i 
Sverige eller Finland  

• du bor i Sverige eller Finland 
og jobber i Norge 

• du har regelmessig opphold  
i din faste bolig

Bosatt i Norge
Grensegjengere som bor i Norge 
skal skattlegges i Norge for arbeid 
utført i en grensekommune i  
Sverige eller Finland. Inntekten 

Regelverket rundt  grensegjengere er komplisert. Her er litt om vilkår og skatteplikt.

grensegjenger. Den blir, på lik linje 
med andre arbeidstakere,  
beregnet på forskudd. 

Grensegjengere får også tilsendt 
forhåndsutfylt selvangivelse. 

Arbeidsgivere
Norsk arbeidsgiver plikter å  
innrapportere lønn utbetalt til 
grensegjenger bosatt i Sverige 
eller Finland.  

Norske arbeidsgivere har plikt til å 
betale arbeidsgiveravgift også for 
lønnsutbetalinger til grense- 
gjengere bosatt i Sverige og  
Finland. 

Mer info?
Ønsker du å lese mer om dette, 
sjekk Ligning-ABC

Grensegjengere – hvordan er skatteplikten?
Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/


Betingelser  
Ved skattefri omdanning fra NUF  
til AS skal det være skattemessig 
kontinuitet på selskapsnivå og  
aksjonærnivå, det vil si overførte 
eiendeler og gjeld fra NUFet skal 
overføres med samme verdi. Dette 
gjelder også for eventuelle andre  
skatteposisjoner. 

Omdanning
Aksjekapitalen i aksjeselskap må 
være minst kr 30 000. Ved om- 
danningen kan aksjekapitalen ikke 
settes høyere enn det laveste beløpet 
av skattemessig egenkapital og reell 
egenkapital. Skattemesig egenkapital 
skal være basert på skattemessige 
nettoverdier. Reell egenkapital er 
netto omsetningsverdi av overførte 
eiendeler og gjeld.

Skattemessig innbetalt kapital er  
innbetalt aksjekapital og overkurs.  

Fra NUF til AS – skattefri omdanning 

Det vil si det som faktisk er innbetalt 
av aksjonærene ved stiftelsen av  
aksjeselskapet eller ved senere  
kapialutvidelser.

Inngangsverdi på aksjen
Ved skattefri omdanning skal det  
være kontinuitet på inngangsverdien. 
Det vil si at inngangsverdien på  
aksjen skal være lik inngangsverdien 
på eierandelen i det tidligere NUFet. 
Det må også være samme eier. 

Skattemessig innbetalt aksjekapital  
og overkurs vil altså være lik  
inngangsverdien på vederlagsaksjene 
ved en skattefri omdanning.

I eksempelet som følger er det  
forutsatt at vilkårene for skattefri  
omdanning i henhold til skatteloven 
§ 11-20, jf. FSFIN § 11-20-1 flg. er 
oppfylt.  

Eksempel 
I Storbritannia eier Kari selskapet Kari 
Ltd. Ved stiftelsen har hun betalt 1£, 
det vil si cirka 10 norske kroner. 10 kr 
er da inngangsverdien og skatte- 
messig innbetalt kapital i Kari Ltd.

Selskapet driver virksomhet i Norge 
gjennom Kari NUF. Skattemessig 
nettoverdi er 100 000 kr, mens virkelig 
verdi er 200 000 kr. 

Kari NUF omdannes til aksjeselskap 
og aksjekapitalen i det nye selskapet 
fastsettes til minstekravet på  
30 000 kr. Skattemessig innbetalt  
aksjekapital blir lik innbetalt kapital i 
det tidligere selskapet, det vil si 10 kr. 
Inngangsverdien på aksjene blir lik 
inngangsverdien på eierandelen,  
det vil si 10 kr. 

Kontinuitet er stikkordet ved skattefri omdanning fra norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) til  
aksjeselskap (AS).

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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arbeidstakere mottar stønad fra NAV 
og om de har lovlig opphold i landet. I 
løpet av uka kontrollerte vi rundt 1 200 
personer fra 433 virksomheter på 107 
byggeplasser. 

Fant store avvik
Resultatet av aksjonen var at vi 
stengte 16 byggeplasser på grunn av 
farlige forhold, fire personer ble rap-
portert for brudd på utlendingsloven, 
og vi fant store avvik mellom mann-
skapslister og faktisk antall personer 
på byggeplassene. 

Det ble også avdekket skyldig skatt  
og avgift hos de kontrollerte  

virksomhetene på cirka 8-10 millioner 
kroner. De endelige tallene er ikke 
klare enda. 

Resultatene fra aksjonen samsvarer 
med det vi forventet. Virksomhetene 
som ble kontrollert kom fra et bredt  
utvalg. Vi har grunn til å tro at når vi 
legger inn kjente risikofaktorer ved 
utplukk av virksomheter som skal  
kontrolleres, så vil utslagene trolig  
bli mye større.

Effektivt med samarbeid
Erfaringene fra aksjonen viser at det  
er svært effektivt når flere etater  
gjennomfører tilsyn og kontroller 
sammen. Vi får en bredere kontroll og 
avdekker mer når vi kan dra veksler  
på hverandres kunnskap og erfaring. 
Erfaringene fra dette samarbeidet skal 
brukes videre for å bedre kvaliteten  
på kontroller også innenfor andre 
næringer.  

Mange seriøse aktører
Det positive fra aksjonen er at mange 
virksomheter er seriøse og har gode 
rutiner for mannskap og byggeplass. 
De er opptatte av hvordan de kan bli 
bedre og hvordan de skal hindre  
useriøse aktører i å få fotfeste i  
deres prosjekter. 

Felles innsats
Etatene ser også at det gjennom en 
felles innsats mot kriminalitet i arbeids- 
livet, sammen med næringen, kan gi 
et bedre vern av arbeidstakere, få like 
konkurransevilkår og sikre at inntekter 
ikke blir borte fra fellesskapet. 

Flere aksjoner
Etatene vil følge opp de funnene som 
er gjort, og det vil bli gjennomført flere 
aksjoner framover.

Regjeringen har sterkt fokus på   
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 
og svart økonomi. Aksjonen var et av 
flere tiltak som etatene skal gjennom-
føre i bekjempelsen av dette.

Sjekket arbeidsforholdene
Målet for kontrollene var å sjekke  
arbeidsforholdene til de som jobber 
ute på byggeplassene. Vi kontrollerte 
sikkerhet, lønnsforhold, identiteten 
til de som var på byggeplassen, om 
de hadde lovlig arbeidsavtale og om 
de hadde gyldig ID-kort for bygg og 
anlegg (byggekort). Vi sjekket også 
om virksomhetene er registrert i 
pliktige registre. I tillegg sjekket vi om 

I andre uka i februar gjennomførte Skatteetaten, Tolletaten, NAV, 
Arbeidstilsynet, politiet og Skatteoppkreveren en samordnet  
aksjon rettet mot bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Hedmark  
og Oppland. 

Felles aksjon mot 
arbeidslivskriminalitet

1

Foto: Arbeidstilsynet 
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Regjeringen har besluttet at  
forvaltningen av særavgifter og  
innførselsmerverdiavgift skal  
flyttes fra Tollvesenet til  
Skatteetaten. 
 
Nå er det tid for mer praktisk rettet 
arbeid, og en nye fase er i gang. 
Skatteetaten skal kunne ivareta  
de nye oppgavene og de nye  
medarbeiderne fra Tollvesenet  
fra 1. januar 2016.

– Målet er å sikre at overføringen 
skjer på en sikker og effektiv  
måte. Ansatte som blir berørt av  
endringen skal også bli godt  
ivaretatt, sier Tord Bern Hansen, 
som leder program for samordnet 
skatt og avgift for Skatteetaten. 

Næringslivets behov  
skal ivaretas
Det er også viktig å ivareta 

Smidig overgang 
fra Toll til Skatt Informasjonsskriv 

om fiskeritillatelser

næringslivets behov. – Det er et 
mål at næringslivet skal bli minst 
mulig berørt av overføringen av 
oppgaver, sier Bern Hansen.

Opprettet referansegruppe
Det er opprettet en referanse-
gruppe  for næringslivet i 
forbindelse med  prosessen,  
og det var flere møter i 2014. 
Også i 2015 blir det møter  
med referansegruppen, slik at  
næringslivet får komme med  
sine innspill. Norges Autoriserte  
Regnskapsføreres Forening 
(NARF) deltar i  
referansegruppen. 

– Det er viktig for oss at nærings-
livet er kjent med endringene  
som kommer, og at vi får innspill  
til arbeidet gjennom dette  
forumet. I arbeidet med det  
nye grensesnittet mellom de to  
etatene, er det lagt vekt på at 
næringslivet skal møte ett  
kontaktpunkt, sier Louise  
Holtoug Amundsen,  
programleder for Tollvesenet. 

Tollvesenet skal styrke  
grensekontrollen
Mens Skatteetaten tar over  
forvaltningen av særavgiftene 
og innførselsmerverdiavgift, vil 
Tollvesenet fortsatt ha ansvaret  
for vareførselen. De har også  
fått i oppdrag av regjeringen  
å styrke grensekontrollen. 
 
Mer informasjon?
Ønsker du å lese mer om dette,  
gå inn på regjeringen.no.

 

Foto: Skatteetaten

Bilde: (f.v.) Regiondirektørene Odd Arne  
Kristiansen fra Tollvesenet og Ann Kjersti Kjeia 
Sletten fra Skatteetaten orienterte om det 
videre personalløpet på en samling i mars.  
Foto: Skatteetaten

Skatteetaten har en nasjonal 
satsning på fiskeribransjen.

I denne satsningen er det blant  
annet laget et informasjonsskriv. Det 
er sendt på e-post til regnskapsførere 
og revisorer som har klienter innen 
hav- og kystfiske.

Behandling av fiskeritillatelser
Skrivet tar for seg den skatte- og  
avgiftsmessige behandlingen av  
fiskeritillatelser. 

Det gir en kortfattet presentasjon av 
enkelte punkter hvor det har vært  
utfordringer om hvordan ting skal 
praktiseres. Dette gjelder særlig  
spørsmål om skattemessige  
avskrivninger.   

Skrivet finner du ved å klikke 
her: skatteetaten.no
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https://www.regjeringen.no/nb/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning/id764238/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatt-for-bedrift-og-organisasjon/Sarregler/Fiske/

