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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

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 – april 2021

Skatteinfo

Endringer for næringsdrivende 
på grunn av koronasituasjonen
Næringsdrivende og selskap samt 
deltakere i selskap kan nå søke 
om utsettelse innen 31. mai med 
innlevering av skattemeldingen til 
20. august. Søknad sendes via 
Altinn på skjema RF-1114.

Regnskapsførere og revisorer kan 
søke om utsettelse for klienter  
via Altinn på skjema RF-1113.  
Skjemaet setter en begrensning 
på 10 %, men denne gjelder ikke 
for næringsdrivende klienter i år.

Ektefelle
Ektefeller til næringsdrivende som 
har søkt om utsettelse vil auto- 
matisk få samme frist som den 
næringsdrivende har fått innvilget.

Husk fristen
Næringsdrivende som får innvilget 
utsatt frist for å levere skatte-
meldingen, og som leverer etter 
den utsatte fristen 20. august, vil 
bli ilagt tvangsmulkt. 

Det samme vil gjelde nærings-
drivende som ikke søker om utsatt 

Frist for innlevering av  
skattemelding for 2020
Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen. 

frist, og som leverer skatte- 
meldingen etter fristen 31. mai. 

Andre frister
For petroleumsselskaper gjelder 
egne frister og regler, og søknad 
om utsettelse må sendes 
Oljeskattekontoret 

Lønnsmottakere og pensjonister 
kan søke om én måneds  
utsettelse innen 30. april via 
skatteetaten.no/minskatt

Tiltakspakker i forbindelse 
med korona-situasjonen

Regjeringen innfører tiltaks-
pakker for å håndtere de  
økonomiske konsekvensene  
av koronautbruddet. 

Det betyr endringer i både  
satser, avgifter, regler og  
frister. 
 
Skatteetaten letter på 
sanksjoner (tvangsmulkt) og  
praktisering av reglene. 

Viktig å holde seg oppdatert,  
informasjonen oppdateres 
løpende, se lenke.
skatteetaten.no/tiltakspakker/
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https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
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Gaver i arbeidsforhold til en verdi 
av inntil kr 5000 per år regnes 
ikke som skattepliktig inntekt, når 
gaven består av annet enn penge-
beløp. Vilkåret om at gaven må gis 
som en generell ordning i virksom-
heten er fjernet.

Et eksempel på gave som faller 
inn under skattefritaksgrensen 
på kr 5000, er fri EKOM (telefoni 
og internett) verdsatt til kr 4392. 
Gjenstående beløp opp til grensen 
på kr 5000, kan benyttes til andre 
gaver.

Finansdepartementet har bekreftet 
at gavereglene også kan benyttes 

Nytt om skattefrie gaver – telefoni og internett

i forbindelse med den ansattes 
fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel 
med videre. Slike skattefrie gaver 
er uten arbeidsgiveravgift og skal 
ikke lønnsinnberettes. 

Årlig beløpsgrense for skattefrie 
gaver ble økt til kr 5000 fra  
1. januar 2021, og kan blant 
annet benyttes til å gi ansatte fri 
telefon og internett. 

Her finner du mer om endringene
Endring i FSFIN § 15-5-1 nr. 3 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5#KAPITTEL_5-1-5

Endringene er omtalt i Prop. 1 LS 2020-2021 punkt 3.3  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-l-20202021/id2768694/

Se også Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 18. november 2020 (punktet "Kostnadsdekning av  
internett, telefon m.v.")
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/hjemmekontor-og-skatt/

Merk at det ikke er fradragsrett for mva på innkjøp til bruk for gaver til ansatte,  
mval. § 8-3 første ledd, bokstav F

Fortsettelse av dette temaet  
kommer i senere nummer av  
Skatteinfo.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5#KAPITTEL_5-1-5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-l-20202021/id2768694/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/hjemmekontor-og-skatt/
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-3


Unntaket for undervisnings- 
tjenester,  
merverdiavgiftsloven § 3-5
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Hovedregel om merverdiavgift
Utgangspunktet er at det skal 
beregnes merverdiavgift ved  
omsetning av varer og tjenester, 
med mindre det foreligger unntak 
eller fritak.

Unntak for undervisnings- 
tjenester
Unntaket for undervisnings- 
tjenester er beskrevet i merverdi- 
avgiftsloven, og omfatter både 
fagopplæring og fritidsrettet  
undervisning. Det gjelder også 
uavhengig av i hvilken form under-
visningen gjennomføres i. Digitale 
kurs vil derfor kunne omfattes av 
unntaket.  

Undervisningstjenester kjenne- 
tegnes ved at formålet er å  
formidle kunnskap. Dette inne- 
bærer at det må være mulig med 
samhandling mellom foreleser og 
kursdeltaker. Problemstillingen 
settes særlig på spissen ved  
digitale kurs. 

Hvis det er mulig å stille spørsmål 
til foreleser underveis i kurset 
eller i etterkant, anses kravet til 
samhandling å være oppfylt. Det 
gjelder også hvis kurset vises 
i opptak og det er mulig å stille 
spørsmål til foreleser i etterkant, 
på for eksempel telefon, e-post 
eller ulike chattefora.

Undervisningstjenester må 
avgrenses mot avgiftspliktige 
tjenester
• rådgivnings- og konsulent- 

tjenester
• konferanser som for eksempel 

inneholder informasjonsformid-
ling, debatter, erfaringsutveksling 
og lignende

• elektroniske læremidler

Elektroniske læremidler kan for 
eksempel være dataprogrammer 
som er basert på selvstudium, 
uten noen form for kontakt med 
den som omsetter programmet. 
Dette vil ikke anses som en  
undervisningstjeneste.  
Det samme gjelder nettbaserte 
læreprogrammer som kun gir 
enklere, automatiserte tilbake-
meldinger til brukerne.  
Tilgang til kurs som ligger til- 
gjengelig i opptak, uten at det er 
mulig å stille spørsmål til foreleser  
i ettertid, vil også være å anse 

som et elektronisk læremiddel. 

Underleverandører til  
kursarrangør
• foreleser
• datatekniske tjenester

En foreleser som engasjeres av 
en kursarrangør, leverer en unntatt 
undervisningstjeneste. Under- 
leverandører som leverer tekniske  
tjenester til gjennomføring av  
kurset, anses å levere en avgifts- 
pliktig tjeneste til kursarrangør. 
Eksempler på slike tjenester kan 
være streaming av kurset eller 
hjelp til kursdeltakere med pålog-
ging og andre tekniske problemer.

Denne artikkelen er skrevet etter 
ønske fra en av våre lesere.

Digitale kurs – med eller uten merverdiavgift
Under koronapandemien har 
det blitt nødvendig å gjennom-
føre kurs digitalt. Skatteetaten 
har fått mange spørsmål om 
hvordan dette skal håndteres i 
forhold til merverdiavgift.
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Endringene i SAF-T-skjemaet med 
tilhørende dokumentasjon, har 
kommet som følge av innspill på 
utfordringer i selve formatet og 
forslag til forbedringer.

Skatteetaten etterspør nå 
regnskap i SAF-T-format blant 
annet ved kontroll av søknader om 
tilskudd etter kompensasjons- 
ordningen for næringslivet, og 
ved kontroll av skattemeldinger 
for merverdiavgift. Vi ser i økende 
grad at det også ved andre  
kontroller innhentes SAF-T-filer.

Skjema 
• adresseopplysninger som ikke 

allerede finnes i databasen er 
frivillige

• mulig med bindestrek i KID- 
numre i utfylling

SAF-T: Skjema og dokumentasjon er revidert
SAF-T-formatet er under stadig utvikling. Her får du en oversikt over de vesentligste endringene  
som er gjort.

• noen elementer er utvidet fra 9  
til 35 tegn, slik at det er nok tegn 
til å spesifisere MVA-kodene 
som benyttes i regnskap

• mulighet til å skille pliktige 
regnskapsopplysninger knyttet 
til mva-rapportering ved bruk av 
landkode på transaksjonsnivå

Dokumentasjon 
• Dokumentene er oppdatert som 

følge av tekniske endringer og 
skjemaoppdatering.

• Det er ikke lenger krav om at 
bokstavene MVA skal skrives  
etter organisasjonsnummeret.

• Listen over mulige nærings- 
oppgaver og standard konto-
planer det kan mappes mot, er 
oppdatert i den generelle  
dokumentasjonen. Mapping av 
kontoer til standard kontoplan 

eller næringsoppgave, er en 
kobling mellom selskapets egne 
kontoer i regnskapet og noen 
standardsett med kontoer. 

• Det er tatt inn et avsnitt som 
presiserer bruk av elementet 
Compensation. 

• Det er også tatt inn et nytt avsnitt 
under emnet Use of professional  
systems for bank, insurance 
and finance businesses, for å 
presisere hva unntaket fra å 
kunne levere spesifikasjoner fra 
fagsystemer knyttet til bank- og 
forsikringsvirksomhet på SAF-T-
format omfatter. 

Her ser du SAF-T-dokumentasjon 
Dokumentasjon - Skatteetaten

Mer om SAF-T  
(Standard Audit File-Tax)
SAF-T er utviklet i fellesskap av 
bransjeorganisasjoner, system-
leverandører og Skatteetaten, 
etter anbefaling fra OECD.  
Bokføringspliktige som har bok- 
føringen tilgjengelig elektronisk må 
kunne utlevere regnskapsdata i 
dette formatet for bokførings- 
perioden som begynner 1. januar 
2020 eller senere. 

Det er kun i forbindelse med en 
eventuell kontroll, og når  
Skatteetaten ber om det, at de 
bokføringspliktige skal innsende 
filer på SAF-T- format.

Les mer om SAF-T
SAF-T Regnskap - Skatteetaten 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/dokumentasjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/

