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Skatteetatens servicetilbud
De nasjonale tiltakene for å  
bekjempe koronaviruset fører til at  
servicenivået på veiledningen til 
befolkningen kommer til å være 
annerledes enn både planlagt og 
ønsket. Det fører til at publikums-
mottakene på skattekontorene 
landet rundt er stengt inntil videre, 
og telefonveiledning skjer i hoved-
sak fra hjemmekontor. 

Dette gjør vi for å forhindre ytter-
ligere smitte av koronaviruset, og 
samtidig sørge for at Skatteetaten 
så godt som mulig opprettholder 
sine tjenester. 

Itunes, Spotify, Acast og andre 
tilsvarende digitale plattformer. 

Skattemeldingen
Skattemeldingen for lønnstakere 
og pensjonister ble sendt ut over 
flere datoer fra onsdag 18. mars 
fram til tirsdag 31. mars. 
Pdf av skattemeldingen finner du i 
Altinn.

Næringsdrivende vil motta skatte- 
meldingen i gammelt, kjent format 
fra 31. mars, og den må leveres 
elektronisk.

Leveringsfristen er som før:  
30. april for lønnsmottakere 
og pensjonister, og 31. mai for 
næringsdrivende og deres  
ektefeller. 

Trenger du mer tid til å sjekke, 
endre og levere skattemelding, er 
det enkelt å søke om utsettelse i 
en måned via skatteetaten.no/per-
son/skatt/min-skatt/. Her kan du 
også delegere tilgangen til andre 
som kan sjekke, endre eller levere 
skattemeldingen for deg.

Hold deg oppdatert
Løpende nyheter og endringer vil 
bli annonsert på skatteetaten.no

Hvordan komme i kontakt med 
Skatteetaten?
Har du spørsmål om skatte- 
meldingen, ber vi deg om å  
henvende deg via:
• skatteetaten.no 
• chat
• @skattenmin på Facebook 
• telefon – 800 80 000
På skatteetaten.no finner du også  
oppdatert informasjon og  
veiledning. 

Ny kanal – Podskatt 
Skatteetaten har også laget en 
egen podkast om skatt og skatte- 
meldingen. Podskatt finner du på 

Hvordan blir Skatteetaten, skattemeldingen og brukerne påvirket  
av Koronaviruset?
 

Koronaviruset og skatt

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 hvor i landet du  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/
mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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Personlig næringsdrivende med 
Næringsoppgave 1

Avskrivinger
• Næringsoppgave 1, post 6000 

avskrivninger, skal stemme med 
avskrivninger i RF-1084 post 
110, og i post 101 må feltet  
Overføres til være utfylt med 
Næringsoppgave. Det må ikke 
posteres andre bilag på denne 
posten. 

• For avskrivninger som skal føres 
i RF-1189 (utleieskjema), må 
feltet Overføres til i RF-1084 
være utfylt med Annet. 

• Øvrige alternativer i RF-1084 
under Overføres til skal bare 
brukes hvis avskrivninger føres 
direkte i skattemeldingen i post 

Riktig utfylt næringsoppgave 
bidrar til at næringsdrivende får 
skatteoppgjøret til rett tid.

Næringsoppgaven må være korrekt utfylt

Når skattemeldingen sendes 
gjennom Altinn overføres vedlagte 
RF-skjema til rett post i nærings- 
oppgaven og/eller skattemeld- 
ingen. Hvert år må Skatteetaten  
behandle flere tusen skatte-
meldinger fra selskap og personlig 
næringsdrivende manuelt, fordi 
næringsoppgave og vedlagte 
skjema ikke er korrekt utfylt. Dette 
medfører forsinkelser i utsending 
av skatteoppgjøret for mange 
næringsdrivende.

Kjøreregler som er felles for alle 
skjema
Korrekt utfylling i felt for Overføres 
til i alle typer skjema.

Inntekter og fradrag som er be- 
regnet i et vedlagt RF-skjema, må 
ikke posteres i skattemeldingen 
eller næringsoppgaven på andre 
poster enn den det er henvist til i 
RF-skjemaet. Det må heller ikke 
registreres beløp i poster som 
henviser til et skjema som ikke 
sendes inn elektronisk. Ikke send 
inn RF-skjema som filvedlegg. 

Hvis det gjøres endringer i vedlagt 
RF-skjema, er det viktig at alle 
skjema oppdateres i fagsystemet 
med nye tall før innsending i  
Altinn. 

Videre har vi listet opp skjema og 
poster som det er spesielt viktig å 
avstemme.

3.3.7 eller post 2.7/1.6.1/1.6.2 
uten næringsoppgave.

Salg av driftsmidler
Ved salg av driftsmidler som saldo- 
avskrives må vederlaget føres til 
fradrag i post 106 på RF-1084. 
Hvis du velger å inntektsføre deler 
av vederlaget, skal dette fremgå 
i post 107. Post 107 i RF-1084 
overføres til næringsoppgave 1 
post 3895. Det må ikke posteres 
andre regnskapsmessige gevinster 
i denne posten. Det må ikke pos-
teres regnskapsmessig gevinst/
tap i næringsoppgave 1 post 3900 
Andre driftsinntekter som gjelder 
driftsmidler i saldosystemet.

Artikkelen fortsetter



Gevinst- og tapskonto
For gevinster og tap som faller 
inn under reglene for gevinst- og 
tapskonto overføres gevinst/tap fra 
post 109 på RF-1084 avskrivning 
til RF-1219 (gevinst-/tapskonto) 
post 3, 4 eller 10. 

Det er gevinsten i post 15a på  
RF-1219 som inntektsføres, eller 
tapet i post 15b som fradrags-
føres. I post 18 må det krysses for 
hvor gevinst og tap er overført. 

Hvis du velger Næringsoppgave 
overføres gevinst til post 3890 i 
næringsoppgave 1 og tap til post 
7890. Har du valgt Skattemelding 
i post 18 må du velge til hvilken 
post i post 18a.

Landbruk
I RF-1177 Landbruk er det viktig 
å avstemme skogbruk i post 554 
mot næringsoppgaven post 0402 
B. Jordbruksfradrag i post 438/441 
skal stemme med skattemeldingen 
post 3.2.15. Husk å krysse Ja i 
post 439 hvis du skal ha jordbruks-
fradag.

Deling av næringsinntekt mellom 
ektefeller
Ved deling av næringsinntekt mel-
lom ektefeller må den ektefellen 
som ikke sender næringsoppgave 
oppgi korrekte tall i rett post i sin 
skattemelding. Det gjelder både 
næringsinntekt, personinntekt og 
jordbruksfradrag/reindriftsfradrag. 
Ektefellen må levere Skatte- 
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melding for personlig nærings-
drivende for å få tilgang til riktige 
poster i skattemeldingen. Det er 
viktig at regnskapsfører informerer 
sine kunder om dette.

Upersonlig næringsdrivende 
med RF-1028 og Nærings- 
oppgave 2

Avskrivninger – avstemming av 
driftsmidler
Skattemessige avskrivninger skal 
framgå av saldoskjema (RF-1084). 
Regnskapsmessige avskrivninger 
skal framgå av regnskapet.  
I aksjeselskap kan de regnskaps-
messige avskrivningene være 
forskjellig fra de skattemessige 
avskrivningene. Dette avstemmes 
i forskjellsskjemaet (RF-1217). 

Det skal som regel ikke være  
avvik, med unntak av enkelte  
forhold, som for eksempel bygge- 
lånsrenter og regnskapsmessig 
aktiverte vedlikeholdskostnader. 
Ved avvik blir aksjeselskapets 
inntekt enten for høy eller for lav. 

Dersom selskapet krever for høye 
skattemessige fradrag, vil det 
være grunnlag for vurdering av 
tilleggsskatt. I motsatt tilfelle vil 
selskapet risikere å betale for mye 
skatt. Vi anbefaler derfor en ekstra 
sjekk og avstemming av drifts-
midlene før innsending av skatte-
meldingen.

Salg av driftsmidler
Gevinst ved salg av driftsmidler 
skal posteres i næringsoppgaven 
post 3880 (eventuelt 3885).  
Gevinster skal ikke posteres i  
andre poster, som for eksempel 
post 3000 eller 3900. Gevinster og 
tap som etter gjeldende regelverk 
ikke skal inntektsføres/fradrags-

føres i sin helhet i det inntektsåret 
gevinsten/tapet har oppstått, må 
overføres til gevinst- og tapskonto  
(RF-1219) og inntektsføres/ 
fradragsføres etter gjeldende 
regelverk.

Formue/gjeld
Aksjeselskapets formue beregnes 
i skattemeldingen side 4. Denne 
beregningen benyttes som grunn-
lag for aksjonærenes egen formue. 
Det er derfor viktig at postene fra 
460 til 490 er riktig utfylt for å gi et 
korrekt grunnlag for beregning av 
aksjonærenes formue.

Skattepliktige stiftelser og 
foreninger er selveiende og har 
ingen aksjonærer. Disse institu- 
sjonene er formuesskattepliktige, 
og må fylle utpost 500 til 520 i 
skattemeldingen. NB! Det samme 
gjelder også for samvirkeforetak.

Fordringer skal ikke føres som 
negativ gjeld i RF-1028 post 
445/476. Gjeld som føres i disse 
postene skal ikke oppgis med  
negativt fortegn.

Avstemming av egenkapital
Husk på at egenkapitalskjema  
RF-1052 skal avstemmes mot post 
9450 i balansen i Nærings- 
oppgave 2.

Underskudd til framføring
Eventuelt underskudd til framføring 
vises i forrige års skatteoppgjør. 
Kontroller at underskuddet er 
tatt med og at beløpet er korrekt. 
Det er selskapets ansvar å kreve 
korrekt beløp framført. For høyt 
beløp i underskudd her kan med-
føre vurdering av tilleggsskatt. Vær 
særlig oppmerksom i de tilfeller der 
det er utstedt flere skatteoppgjør 
for aktuelt inntektsår.



Bi
ld

e:
 G

et
ty

im
ag

es

Bi
ld

e:
 G

et
ty

im
ag

es

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen
Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr 
endringer i både satser, avgifter, regler, sanksjoner og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og 
praktisering av bokføringsreglene. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig, sjekk skatteetaten.no/tiltakspakker/ 
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Endring av skogverdi på skattemeldingen
Skal du endre eller slette 
forhåndsutfylt verdi av skog- 
eiendom i skattemeldingen, eller 
har du kjøpt en ny skogeiendom, 
må du sende inn skjema RF-1016 
Formue av skogseiendom. 

Solgt skogeiendom
Når skogeiendommen er solgt, må 
du krysse av Nei på spørsmålet 
Eier du fortsatt skog ved utgangen 
av 2019? i skjemaet. Verdien av 
skogeiendommen vil da bli slettet i 
skattemeldingen. 

Hvis du ikke sender inn skjemaet, 
kan verdien bli stående på skatte- 
meldingen og skatteoppgjøret i 
salgsåret og senere år. Det er ikke 
tilstrekkelig å slette skogverdien 
på skattemeldingen.

Kjøpt skogeiendom
Kjøper du ny skogeiendom, eller 
eier en skogeiendom som ikke står 
på skattemeldingen, må du sende 
inn nytt skjema både for den nye 
skogeiendommen og for skogeien-
dom du eide fra før. 

Hvis eiendommene ligger i samme 
kommune, kan eiendommene 
føres i samme skjema på ett 
hovednummer. Eier du skog i flere 
kommuner må det sendes inn et 
skjema for hver kommune. 

Endring i skogformuen
Dersom skogformuen har endret 
seg vesentlig i løpet av året, ved 
for eksempel verning eller  
endret bonitetsfordeling (ny skog-
bruksplan), kan verdien endres i 
skjema RF-1016, og ny verdi blir 

overført til skattemeldingen.
Skjemaet skal leveres av person-
lige skattepliktige, selskap med 
deltakerfastsetting og aksjesel-
skap som driver skogbruk med 
tilvekst som går ut over det som er 
husbehovskog.

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker
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Skatteetaten lager ny digital løsning for innhenting 
av kontoopplysninger 

Bakgrunnen for prosjektet er 
et økt politisk fokus på digital 
samhandling på tvers av  
offentlig og privat sektor. 

DSOP-programmet (digital sam-
handling offentlig privat) består av 
en rekke samarbeidsprosjekter 
mellom offentlige virksomheter og 
finansnæringen, for å digitalisere 
viktige prosesser i samfunnet. 
Som en del av DSOP-programmet 
har Skatteetaten utviklet en  
automatisert løsning for hjemmels- 
basert innhenting av kontoopp- 
lysninger fra finansforetakene. 
Politiet og NAV har laget lignende 
løsninger.

Hvorfor jobber vi med dette?
Skatteetaten har som mål at  

skatte- og opplysningspliktige  
etterlever skatte- og avgifts- 
reglene. 

Kontoopplysninger er en sentral 
informasjonskilde for etatens  
kontrollaktiviteter for å etterleve 
skatte- og avgiftsregler. For å 
hente ut kontoopplysninger må 
Skatteetaten etter dagens praksis 
sende digitalt brev. 

Dette er en tidkrevende prosess 
og innebærer manuelle oppgaver 
både for finansforetakene og  
Skatteetaten. Skatteetaten jobber 
for at det i løpet av første halvår 
skal lanseres en ny og automati-
sert løsning som vil gjøre  
prosessen med å hente ut  
kontoopplysninger mer smidig. 

Hva er effektene og hvem 
berøres av prosjektet?
Effektene av løsningen vil være 
merkbar for interne medarbeidere 
i Skatteetaten og hos finansfore-
takene. 

Bruk av løsningen vil føre til mer 
effektiv saksbehandling med bedre 
kvalitet. Løsningen vil også ha 
positive effekter på samfunnet 
som helhet. 

Effektivisert innhenting av  
kontrollinformasjon vil bidra til økt 
etterlevelse av skatte- og avgifts- 
reglene blant skattepliktige, i 
tillegg til forebygging og reduksjon 
av arbeidskriminalitet. 

Informasjon om DSOP.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=8 
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Høgsterett har oppheva ein fellande dom  
for unndrege meirverdiavgift

Bakgrunn i saka
Eit finsk selskap som dreiv med 
utleige av bubilar hadde eit norsk 
dotterselskap som dei eigde  
100 %. Selskapet dreiv for det 
meste med utleige av finskregi- 
strerte bubilar i Noreg. 

Kundane som leigde bubil i Noreg 
inngjekk kontrakt med og betalte 
direkte til det finske morselskapet. 
Alle kundane vart fakturert utan 
meirverdiavgift.  

Innanlands omsetning i Noreg?
I perioden frå 2006 til 2012 rap-
porterte dotterselskapet utgåande 
meirverdiavgift på omlag 650 000 
kroner, og dei førte på same tid til 
frådrag inngåande meirverdi- 
avgift på omlag 3 500 000 kroner. 
I denne perioden rapporterte det 
finske morselskapet ingenting til 

Noreg. Lagmannsretten kom til at 
omsetninga i Noreg var å rekna  
som innanlands omsetning i 
Noreg, og at dotterselskapet var 
ansvarleg for meirverdiavgifta. 
I denne perioden var A, som er 
finsk statsborgar, styreleiar både i 
dotter- og morselskapet. 

Dom i Lagmannsretten
Lagmannsretten fann det bevist at 
ho hadde medverka til at det vart 
gitt urette og ufullstendege opp- 
lysningar i omsetningsoppgåvene 
til dotterselskapet.  

Tilsaman vart 9 594 837 kroner 
unndrege i meirverdiavgift. Ho vart 
for dette dømt til å betala ei erstat-
ning til staten på cirka 8,3 millionar 
kroner og dømd til fengsel.  
I tillegg vart ho ilagt eit rettigheits- 
tap i fem år. 

Feil rettsavgjerd
I Høgsterett blei Lagmannsretten 
sin dom oppheva fordi kravet til 
forsett i § 21-4 i meirverdiavgifts-
lova slik den var i 2016, ikkje var 
korrekt behandla. 

I Lagmannsretten var det lagd til 
grunn at det å ikkje vera aktsom 
var nok for å dømma. Dei drøfta 
ikkje eller tok stilling til om ho fak-
tisk kjente til innhaldet i regelver-
ket. Dersom A hadde vore i villfar-
ing om innhaldet i dei relevante 
norske meirverdiavgiftsreglane, 
kunne ho ikkje bli dømd for med 
forsett å unndrege meirverdiavgift. 

Forklaringa på at det i Lagmanns-
retten ikkje var tatt stilling til om A 
hadde utvist det forsett som var 
nødvendig med tanke på avgifts- 
plikta kunne illustrerast av utseg-
net om at tiltalte "under enhver 
omstendighet ... i det minste burde 
har forstått av virksomheten var 
avgiftspliktig i Norge".

Då Lagmannsretten ikkje hadde 
konstatert at A reint faktisk kjente 
til innhaldet i avgiftsreglane så var 
det føreteke ein urett rettsavgjerd, 
og grunngjevingane for dommen 
var mangelfulle. 

Høgsterett oppheva òg den  
avgjerda som var fatta om sivilt 
erstatningskrav. I dommen blei det 
ikkje tatt stilling om det same gjeld 
i dag, då avgjerda om straff no er 
flytta til straffelova. 

Heile dommen finn du her
Høgsterettsdom av 31.01.2020.

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/januar-2020/hr-2020-229-a.pdf

