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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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Merverdiavgift: Viktig endring i 2017
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift 
(mva-meldingen). Meldingen har både nye og endrede poster. 

Hensikten er å gjøre plass til  
merverdiavgift (mva) ved innfør-
sel av varer. Fra 2017 skal denne 
avgiften oppgis og avregnes  
sammen med innenlandsk mva.

Ansvaret for avgiften overføres  
da fra Tolletaten til Skatteetaten, 
som et ledd i regjeringens arbeid 
for en mer effektiv skatte- og  
avgiftsbehandling. 

Gjelder for mva-registrerte
Endringen i mva-meldingen 
berører alle som er mva-registrert. 
At mva ved innførsel avregnes 
terminvis i det vanlige mva-opp- 
gjøret, gir en likviditetsfordel for  

de bedriftene som importerer  
varer. Behovet for tollkreditt for 
mva vil forsvinne. 

Små endringer for uregistrerte
Importører som ikke er registrert 
i Merverdiavgiftsregisteret, skal 
som i dag oppgi og betale  
avgiften på tollstedet. Forskjellen 
er at Skatteetaten nå mottar  
innbetalingen og har ansvaret for  
eventuell etterkontroll og  
klagebehandling. 

Hva blir endringene i  
mva-meldingen?
•	 Mva-meldingen får 19  

poster, der noen er nye  
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og noen har endret innhold. 
•	 Postene grupperes for å gi 

bedre oversikt. 

Alle terminer som gjelder 2016  
skal rapporteres på dagens  
oppgave. Den nye meldingen 
gjelder transaksjoner fra  
1. januar 2017. 

Regnskapssystemene må  
tilpasses
For å kunne levere riktige tall må 
regnskapssystemene tilpasses 
mva-meldingen. For bedriftene og 
regnskapsførere er det viktig å  
oppgradere regnskapssystemet til 
ny versjon og klargjøre kodeverket.
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Skatteposisjoner – husk kontinuitet
Vi ser fortsatt mange tilfeller der 
deltakers inngående inngangsverdi og 
innbetalte kapital ikke stemmer med 
deltakers utgående inngangsverdi  
og innbetalte kapital fra fjoråret. Her  
skal det være kontinuitet. Hvis en  
selskapsandel har skiftet eier, skal 
erverver overta avhenderens inn-
betalte, opptjente og totale skattemes-
sige egenkapital på selskapsandelen. 

Husk korrekt gevinst-/tapsoppgjør
Skatteetaten kontrollerer at det er 
gjennomført et korrekt gevinst-/taps- 
oppgjør for alle oppløste og avviklede 
DLS.	Vi	registrerer	flere	tilfeller	hvor	
et DLS er registrert som avviklet i 
Foretaksregisteret, men selskapets 
ligningsoppgaver viser at det står 
urealiserte verdier igjen i balansen og/
eller at det er ikke foretatt et gevinst-/
tapsoppgjør for den enkelte deltakers 
selskapsandel.
 
Et DLS anses oppløst på det  
tidspunktet det bare er én deltaker 

igjen. Det er enkelte “DLS” som 
fortsetter å levere selskaps- 
oppgave selv om det bare har  
én deltaker.  

I begge disse tilfellene må det 
foretas et gevinst-/tapsoppgjør 
for selskapets forpliktelser og for 
deltakernes selskapsandel. 

Skattefri omdanning – husk  
kontinuitet 
Skatteetaten kontrollerer også om 
skattefrie omdanninger av deltaker- 
lignende selskap til aksjeselskap 
er gjennomført med skattemessig 
kontinuitet på selskaps- og eiernivå.

Der deltaker/aksjonærs andel av 
den totale egenkapitalen går inn 
som aksjonærens nye inngangs- 
verdi på aksjene i aksjeselskapet, 
ser vi tilfeller der egenkapitalen i det 
deltakerlignede selskapet overstiger 
aksjekapitalen i det overtakende 
aksjeselskapet. Dette konverteres 
til gjeld til eierne i forbindelse med 

Skatteetaten registrerer at kvaliteten på de innsendte ligningsoppgavene for norske deltakerlignede 
selskaper (DLS) blir bedre. Det er likevel enkelte områder hvor det fortsatt er rom for forbedring.

omdanningen. En slik konvertering 
innebærer at midlene er å anse som 
tatt ut av selskapet og overført eierne, 
uavhengig om midlene faktisk er ut-
betalt. I slike tilfeller skal overføringen 
beskattes som utdeling/utbytte, med 
mindre	overføringen	klassifiseres	som	
tilbakebetaling av innbetalt kapital. 

Husk RF-1221 og korrekt andel  
av selskapets formue og inntekt
Deltakerne i selskapet må levere  
RF-1221 som vedlegg til selv- 
angivelsen/næringsoppgaven. Husk 
å oppgi korrekt andel av formue og 
inntekt. Avvik eller mangel på  
opplysninger kan føre til at deltaker 
ilegges tilleggsskatt. Dette kan  enkelt 
unngås hvis deltaker i sin egen  
ligningsoppgave gir riktige og  
fullstendige opplysninger. 

Er noe uklart, kontakt oss på
Skatt.FastsettingDLS@skatteetaten.no

Mer informasjon?

Bedre DLS-oppgaver, men rom for forbedring
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arbeidstakere på oppdraget. 

Sikre rapporteringsplikten
Som oppdragsgiver i en kontrakts- 
kjede har man solidaransvar for 
rapportering av det utenlandske 
selskap og deres arbeidstakere 
som utfører arbeid i Norge. Dette 
gjelder uavhengig av hvor mange 
kontraktsledd som er mellom 
oppdragsgiver og det utenlandske 
selskapet.

For å sikre at rapporteringsplikten 
overholdes nedover i kontrakts-
kjeden, er det viktig å
•	 ta med et punkt om rappor- 

teringsplikt på skjema RF-1199  
i kontrakten

•	 kreve meldeplikt ved bruk 
av utenlandske underlever-
andører i kontraktskjeden

•	 be om kopi av innrapporterte 
RF-1199

Hvem skal rapportere?
Når et foretak bruker en uten-
landsk leverandør eller under- 
leverandør til å utføre arbeid i 
Norge, og oppdragssummen  
overstiger kr 10 000,-, skal  
RF-1199 fylles ut. 

Når skal det rapporteres?
Opplysningene sendes snarest, og 
senest 14 dager etter at arbeidet 
er	påbegynt.	Skjemaet	finnes	i	
Altinn. Opplysningene skal sendes 
inn uavhengig av oppdrags- 
takers og arbeidstakers eventuelle 
skatteplikt til Norge. 

Hvilke opplysninger?
Det skal gis opplysninger om  
oppdraget. For eksempel start-  
og sluttdato, hvor arbeidet utføres, 
hvilken kontraktstype og om det 
benyttes underleverandør. Det 
skal også gis opplysninger om 

Skjemaet RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og 
arbeidstakere skal benyttes til å rapportere opplysninger om  
utenlandske foretak som utfører oppdrag i Norge. Men når skal 
skjemaet fylles ut – og av hvem? 

Har du hørt om skjema RF-1199?

Hvorfor er det viktig å rapportere 
på skjema RF-1199?
Informasjonen Skatteetaten  
mottar brukes til å vurdere om den 
utenlandske oppdragstakeren skal 
beskattes i Norge eller i hjemlandet 
for arbeidet utført i Norge. 

Solidaransvar  
Ved innleie av arbeidstakere har 
oppdragsgiver et solidaransvar for 
innbetaling av forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift, samt innsend-
ing av a-melding. Solidaransvar 
innebærer at skattemyndighetene 
kan forholde seg til både oppdrags-
giver og oppdragstaker ved  
innkreving.

For mer informasjon og skjema 
med kontaktopplysninger, klikk på  
taxnorway.no og skatteetaten.no

Foto: iStockphoto

Eksempel på rapporteringsplikt 
i en kontraktskjede:

 
 

 
 

 
 

 
 

Norsk hoved- 
oppdragsgiver A

Norsk oppdrags- 
giver B

Utenlandsk 
oppdragstaker U

A og B har begge 
plikt til å rappor-
tere oppdraget 
gitt fra B til U.
A har ikke plikt 
til å rapportere 
oppdraget gitt 
til B.
A, B og U har 
plikt til å rap-
portere arbeids- 
stakere hos U 
som benyttes på 
oppdraget.
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http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Skjema/RF-1199-Opplysninger-fra-oppdragsgiver-om-oppdragstakerOpplysninger-fra-oppdragsgiver-om-oppdragstaker/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Opplysninger-fra-oppdragsgiver-om-oppdragstaker/


Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

  

Bruk ID-nummer
En enkel måte å skille de ulike  
tillatelsene og kostpris på, er å  
bruke tillatelsens ID-nummer. 

Unik identifikasjon
ID-nummeret	er	en	unik	identifi- 
kasjon som Fiskeridirektoratet  
tildeler alle tillatelser. Dette  
nummeret	finner	du	blant	annet	i	
Fiskeridirektoratets vedtak.

Det kan være utfordrende å holde oversikt over anskaffelses- 
tidspunkt og kostpris for fiskeritillatelser, særlig der flere  
ikke-avskrivbare tillatelser er kjøpt under ett. 

Skatteetaten arrangerer kurs 
for nye næringsdrivende.

Kurs over hele landet
Kursene arrangeres over 
hele landet og er gratis. Alle 
er velkommen uavhengig av 
bransje og forkunnskaper. 

Forskjellige type kurs
En kan velge mellom kurs for 
enkeltpersonforetak (ENK)  
eller aksjeselskap (AS). Noen 
kurs er også tilpasset norsk- 
registrert utenlandsk selskap 
(NUF). I enkelte regioner  
arrangeres det kurs på engelsk.  

Anbefal gjerne kurset til dine 
klienter. 

Påmelding på nettet
Oversikt over kurssteder og 
datoer,	samt	påmelding,	finner	
du på skatteetaten.no/kurs

Bruk ID-nummer på fiskeritillatelser

Kurs for nye 
næringsdrivende

Realisasjon
Ved	realisasjon	av	en	eller	flere	 
tillatelser	etter	flere	års	eiertid,	er	
det viktig å vise hvilke tillatelser som 
realiseres når gevinst eller tap  
skal beregnes. Vi anbefaler derfor 
at det legges ved en oversikt over 
tillatelsene basert på ID-nummer, 
anskaffelsestidspunkt og kostpris i 
selvangivelsen. 
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/


Kriterier for fradrag
Tapet må ha oppstått i skattyters  
egen næringsvirksomhet for at det 
skal være fradragsberettiget. Det  
må også være en særlig og nær  
tilknytning mellom selskapets 
næringsvirksomhet og fordringen. 

Det stilles strenge krav til fordringens 
tilknytning til næringsvirksomheten. 

I en næringsvirksomhet som ikke 
driver med utlån av penger, vil 
fordring typisk være kundefordringer, 
fordringer ved salg av driftsmidler og 
lignende. 

Andre fordringer i virksomhet kan 
oppstå når hovedmotivet er å styrke 
virksomheten.Tilknytningskravet er 
oppfylt dersom det er sterk integrasjon 
mellom tilgodehaver og skyldner.

Fordringen må være endelig  
konstatert tapt før det foreligger  
fradragsrett. I Finansdeparte- 
mentets forskrift til Skatteloven 
(FSFIN)	§	6-2	finner	du	nærmere	
bestemmelser om når dette er 
oppfylt.

Spesielt om fritaksmetoden
Det gis ikke fradrag for tap på 
fordring for selskap som faller inn 
under fritaksmetoden, dersom 
skyldneren er objekt etter fritaks-
metoden og selskapene må anses 
som nærstående. 

I	FSFIN	§	6-2-2	finner	du	nærmere	
regler om hvem som anses som 
nærstående og hvilke fordringer 
som ikke faller inn under  
avskjæringsbestemmelsen.  
Kundefordringer er blant disse.

Skatteetaten gjennomfører årlige kontroller av tap på fordring i virksomheter. Vi har funnet mange 
tilfeller der det kreves skattemessig fradrag uten at det er fradragsrett. 

Dokumentasjonskrav
Husk at det i regnskapet må  
foreligge dokumentasjon av  
tapsfradraget. Det vil si
•	 kopier av alle dokumenter som 

viser fordringens opprinnelse, 
som for eksempel lånekontrakt, 
styrevedtak/protokoll, regnskaps-
bilag m.m.

•	 dokumentasjon av at skatte- 
messig fradragsført tap er  
endelig konstatert

Ved kontroll ber vi om 
•	 redegjørelse for hva slags 

næringsvirksomhet skattyter 
utøver og næringsvirksomhetens 
omfang

•	 redegjørelse for motivet for 
fordringen og fordringens  
opprinnelse, samt dens tilknytning  
til næringsvirksomheten

Tap på fordring i næringsvirksomhet: Husk vilkårene
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Søkes for ikke-skattepliktige
Skatteetaten opplever at noen 
søknader inkluderer ikke- 
skattepliktige virksomheter. Dette  
er eksempelvis: 
•	 foreninger, lag og stiftelser som 

har blitt vurdert til ikke å være 
skattepliktige

•	 aksjeselskaper som er stiftet  
i 2016 

•	 aksjeselskaper som er slettet
•	 kommuner og kommunale  

selskaper som ikke er  
skattepliktig

Kan få purrebrev
Konsekvensen ved å søke  
utsettelse er at disse automatisk blir 
tatt opp i skattemanntallet. 

Det kan medføre at Skatteetaten 
sender purrebrev til ikke- 
skattepliktige.

Sjekk skatteplikten
For å unngå at ikke-skattepliktige 
virksomheter tas opp i skatte- 
manntallet, oppfordrer vi regnskaps-
førere og revisorer til å ta en ekstra 

Søknad om utsettelse for ikke-skattepliktige medfører at disse blir tatt inn i skattemanntallet. 

sjekk av skatteplikten for klienter som 
en søker utsettelse for.
 

Sjekk skatteplikten før du søker om utsettelse 

Fo
to

: 
iS

to
ck

ph
ot

o

Vil du vite mer, klikk deg inn på 
skatteetaten.no

Regnskapsfører eller revisor kan 
søke om utsettelse for en mindre 
andel av sine klienter. Søknaden 
må være begrunnet og gjelde 
navngitte skattytere. Vi kan ikke gi 
utsettelse lengre enn til 30. juni.

Mer informasjon?

Søknad om utsettelse
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Selvangivelse-for-naringsdrivende/Selvangivelse-for-naringsdrivende/Soknad-om-utsettelse-med-innlevering-av-selvangivelse-for-naringsdrivende/

