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Møtet – arrangert av Eiendomssatsingen –  
henvendte seg til eiendomsbransjen og deres 
rådgivere. 

Målsetting: åpenhet 
Deltakerne fikk en praktisk mva-innføring innen 
eiendomsutvikling. Målet var å klargjøre  
Skatteetatens syn, blant annet ved å bruke  
aktuelle ”case” fra kontroller og forhånds- 
uttalelser. 

– Skatteetatens utgangspunkt er at de aller fleste 
ønsker å gjøre opp for seg, selv om det er et  
relativt krevende regelverk, sa skattedirektør Hans  
Christian Holte da han ønsket 160 deltakere 
velkommen. – Veiledningsperspektivet sammen 
med et holdningsskapende arbeid er viktig også i 
denne sammenhengen.

Meget positive tilbakemeldinger 
– Et positivt tiltak! var fellesnevneren på tilbake-
meldingene fra deltakerne vi snakket med. 

Arne Chr. Skard, entreprenør og daglig leder for AS 
Betongbygg, la til at de selvfølgelig bruker  
rådgivere, men at det er veldig interessant å 
komme hit og høre fra skattekontoret direkte. 

– Jeg synes det er vanskelig å gjøre alt dette helt 
riktig. Vi ønsker det, selvsagt. Kontakten med 
Skatteetaten har alltid gått gjennom rådgivere, 
men etter at vi har vært her i dag, bør vi kanskje 
tenke litt annerledes. 

– Det er et komplekst område både skatt og 
avgift. Da er det spesielt viktig å navigere riktig, 
sier statsautorisert revisor Kay Minge. Firmaet han 

jobber i, Revisorgruppen Østfold DA, har kunder 
som arbeider med utvikling av eiendom. Han ser 
meget positivt på dette samarbeidstiltaket. 

Richard Hansen i advokatfirmaet Pricewater- 
houseCoopers satte pris på å få et innsyn i  
hvordan etaten tenker og hva den vektlegger. 

– Da kan vi benytte det i vår rådgivning også, slik 
at vi er på linje med etaten. Våre klienter ønsker 
å gjøre ting riktig og å ha forutsigbarhet. De har 
ikke lyst til å betale for mye moms, men heller 
ikke for lite. 

Skatteetaten vil fortsette med å ha fokus på  
åpenhet og samarbeid i tiden framover.

 

 

 

 

 

 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 
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Eiendomssatsingen: Åpenhet og samarbeid
Åpenhet om praktisering av regelverket! Samarbeid med eiendomsbransjen og deres 
rådgivere! Deltakerne på frokostmøte hos Skatteetaten i Oslo i mai fylte auditoriet 
og kvitterte med positivitet og dialog.

Skattedirektør Hans Christian Holthe (t.v.) i samtale med 
lederen for Eiendomssatsingen, Bjørn Marhaug.
Foto: Fredrik Ravn – Skatteetaten
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Bestilling av frikort
Arbeidstaker må bestille frikort hvert år da dette 
ikke tildeles automatisk. Etter at frikort er tildelt, 
noe som kan ta inntil tre arbeidsdager, må  
arbeidstakere med flere arbeidsgivere dele frikort-
beløpet mellom disse. Dette gjøres på  
skatteetaten.no/frikort. Der kan du også se en 
video om fordeling av frikortbeløp.

Problemer med henting av frikort
Noen arbeidsgivere opplever at de ikke får hentet 
frikortet til en ansatt, til tross for at den ansatte 
har fordelt frikortbeløp til arbeidsgiver. 

Dette skyldes at det er mulig å fordele frikort- 
beløp før man har fått frikort, men arbeidsgiver 
får likevel ikke tak i beløpet før dette skattekortet 
er tildelt. I disse tilfellene må den ansatte bestille 
frikort igjen på skatteetaten.no/frikort.

Frikort med beløpsgrense 0
Noen ganger får arbeidsgiver hentet frikortet, men 
med beløpsgrense 0 kroner. Samtidig får ikke den 
ansatte registrert frikortbeløpet på skatte- 
etaten.no. Dette kan skyldes at den ansatte ikke 
har fått opp kvitteringssiden som bekrefter at 
fordelingen av frikortbeløp er utført. I enkelte 
tilfeller må den ansatte  trykke to ganger på  
Send-inn-knappen i fordelingstjenesten for å få 
opp kvitteringssiden. 

Tabellkort 
Hvis et tabellkort er hentet av flere arbeidsgivere, 
blir det sendt med et merke. Enkelte arbeidsgivere 
velger da å trekke etter prosent, uten å sjekke 
nærmere med arbeidstaker. 

Merket er et varsel til arbeidsgiver om å avklare 
med arbeidstaker hvorvidt det skal trekkes etter 
tabell eller prosent. Det er arbeidstaker som vet 
hvem som er hoved- og biarbeidsgiver. 

Hvem kan arbeidsgiver hente skattekort for?
Arbeidsgiver har bare lov til å hente skattekort-
opplysninger for de det skal utbetales  

trekkpliktige ytelser til. Det er viktig å rydde  
i lønnssystemene og fjerne personer som har  
sluttet.

For regnskapsførere som henter skattekort på 
vegne av flere kunder, er det viktig å sjekke at 
hvert fødselsnummer er knyttet til riktig kunde 
(arbeidsgivers organisasjonsnummer).

Arbeidstaker blir varslet når en ny arbeidsgiver 
henter skattekortet, og kan sjekke hvem som har 
hentet det i en egen innsynstjeneste. 

Skattekort som er hentet på tidligere ansatte eller 
på feil kunde, vil bli vist i innsynstjenesten. Det 
skaper en del frustrasjon og støy når skattekortet 
urettmessig er hentet, spesielt der arbeidsgiver 
fremstår som helt ukjent (fødselsnummer er  
knyttet til feil kunde). 

Sesongarbeidere fra utlandet
Husk at utenlandske statsborgere som skal jobbe i 
Norge må møte opp på et skattekontor for  
ID-kontroll. Det finnes noen unntak fra dette  
kravet. Du kan lese mer om dette på: 
skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-uten-
landske-borgere/

 Mer info?

 Les mer om dette på  
 skatteetaten.no/eskattekort
 
  

Elektronisk skattekort – noen  
presiseringer
Ordningen med elektronisk skattekort har vært i drift i snart et halvt år. Her kommer 
noen presiseringer det kan være greit å merke seg.

                                

 

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

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


3

Med forbehold om ESAs godkjenning, vil den nye 
ordningen omfatte alle kommunene i dagens  

virkeområde. I tillegg vil den omfatte 31 nye kom- 
muner. Dagens avgiftssatser er foreslått videreført. 
Alle kommuner som i dag er omfattet av ordningen, 
blir værende i samme sone som i dag. De nye  
kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, 
mens tre kommuner er foreslått i sone 3. Den nye  
ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014.

Flere sektorunntak
I de nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og 
EØS-området er det varslet flere sektorbegrens- 
ninger enn tidligere. Det er ikke endelig avklart hvilke 
konsekvenser dette vil innebære for ordningen med 
differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen har bedt 
EU-kommisjonen og ESA om å avklare innholdet i 
sektorbegrensningene så snart som mulig. Regjeringen 
har varslet at det vil bli foreslått kompenserende tiltak 

dersom ordningen må avgrenses mot flere sektorer, slik 
ESA hittil har signalisert. Ett av tiltakene kan være 
bagatellmessig støtte.

Sektorer uten redusert avgift
Signalene nå er at det ikke gis redusert avgift til 
transportsektoren, energisektoren, finans- og  
forsikringssektoren og foretak som driver med produk-
sjon av stål og syntetiske fibre. Begrensninger gjelder 
også for foretak (i konsern) som utøver aktiviteter 
typisk for et hovedkontor eller nærmere bestemte 
rådgivningstjenester. Foretak med aktiviteter innenfor 
disse sektorene må betale ordinær arbeidsgiveravgift 
på 14,1 prosent i alle soner fra 1. juli 2014. 

Det er viktig at foretakene selv vurderer hver enkelt 
aktivitet innenfor sin virksomhet, for å se om noen 
av aktivitetene kan bli omfattet av et av de nevnte 
sektorunntak. Dette må avklares før de skal beregne 
arbeidsgiveravgiften for 4. termin 2014 i september. 
Det avgjørende er hvilke aktiviteter et foretak har i sin 
virksomhet, og ikke hvilken næringskode foretaket er 
registrert med i Enhetsregisteret.

Sektorer med redusert avgift
Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk 
og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, vil 
fortsette med differensierte satser på samme måte 
som i dag.

Skipsbygging vil nå komme inn i ordningen med  
differensiert arbeidsgiveravgift.

Blandet virksomhet
Foretak som driver virksomhet innenfor flere ulike 
næringer skal i utgangspunktet anses som én enhet, 
slik at foretaket må benytte full sats (14,1 pst) på alle 
lønnskostnader. Det er gjort unntak når det er et klart 
regnskapsmessig skille mellom de ulike typene  
virksomhet. I dette ligger at det skal være mulig å  
kontrollere hvor stor del av foretakets lønnskost-
nader mv. som knytter seg til de ulike aktivitetene. 
Det stilles ikke krav til to separate regnskaper, det 
er tilstrekkelig at det i regnskapet opprettes et skille 
mellom lønnskostnader knyttet til aktiviteter innenfor 
ordningen og lønnskostnader knyttet til aktiviteter 
utenfor ordningen. Foretaket må kunne dokumentere 
at fordelingen er gjennomført riktig i ettertid.       

Forslag til endringer i ordningen for  
differensiert arbeidsgiveravgift
Fra 1. juli foreslår Regjeringen å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiver-
avgift med 31 nye kommuner. Det er varslet unntak for noen sektorer. Regjeringen har bedt 
EU-kommisjonen om en snarlig avklaring om de nye sektorbegrensningene.

Nye kommuner i ordningen

Hedmark:  
Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog,   
Grue, Åsnes, Våler og Åmot 
Oppland:  
Søndre Land og Nordre Land 
Buskerud:  
Rollag 
Telemark:  
Drangedal, Nome og Hjartdal 
Aust-Agder:  
Risør, Gjerstad og Åmli 
Rogaland:  
Sauda 
Hordaland:  
Tysnes, Kvinnherad og Jondal 
Møre og Romsdal:  
Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes  
og Nesset 
Sør-Trøndelag:  
Ørland, Agdenes, Bjugn (sone 3) og Meldal  
(sone 3) 
Nord-Trøndelag:  
Inderøy
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Noen nyheter
Informasjonsfilm: Er du helt blank? Filmen gir 
deg en intro til a-ordningen på fem minutter. 

Spørsmål og svar: De mest aktuelle spørsmålene 
akkurat nå. Vet du for eksempel hvordan du  
rapporterer ansatte som ikke har fødsels- eller  
D-nummer? Det får du svar på her. Utvalget av 
spørsmål og svar vil endre seg etter hvert. 

Forbered deg nå: Smarte tips til nødvendige  
forberedelser for arbeidsgiver, pensjons- 
utbetalere, regnskapsførere og andre. Velg din 
kategori og les mer. 

A-meldingen: En forklaring til hva a-meldingen 
skal inneholde, med eksempler og bakgrunns- 
informasjon. Eksemplene finner du i høyremenyen.

Slik rapporterer du: En guide til rapporterings-
prosessen: innsending, tilbakemelding, korrigering 
og betaling. Her finner du også veiledningen og 
kodespeilet, dine uunnværlige verktøy for  
forberedelser og rapportering. 

Trenger du å lære mer om a-ordningen?

Husk å fylle ut skjema for  
drosje- og lastebilnæring

Ta en kikk på nettsidene altinn.no/a-ordningen. Sidene er omstrukturert og utvidet 
med mye mer informasjon.

Vi minner om: 
Dersom virksomheten har løyve for persontransport  
utenfor rute, eller driver godstransport på vei med  
lastebil eller budbil med eller uten løyve, skal  
RF-1223 leveres som vedlegg til virksomhetens  
selvangivelse eller selskapsoppgave.

Løyvenummer finner du ved å søke på  
transportloyve.no.

A-ordningen er den nye, felles rapporteringsordningen for 
NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå som settes i 
verk fra 2015. Klikk deg inn på nettsiden for å lese mer. 
Bilde: Skatteetaten
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.transportloyve.no/
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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.

Automatisk fristutsettelse for  
ektefeller til næringsdrivende

Nye åpningstider hos 
Skatteopplysningen

Husk større aktsomhetsplikt ved omvendt  
fakturering

Ektefeller til næringsdrivende behøver ikke søke om 
utsatt frist for levering av selvangivelsen for 2013.  
De har automatisk utsettelse til 31. mai. 

Det er derfor ikke er nødvendig med kommentarer  
eller vedlegg i innsendingen. 

Denne fristutsettelsen er gitt for å imøtekomme ønsket 
fra regnskapsførerne om en mer smidig og arbeids- 
besparende prosess.

Torsdag 15. mai endret Skatte- 
opplysningen sine åpningstider.

Skatteopplysningen besvarer telefoner 
i tidsrommet 08.00–15.00 fra 15. mai  
til 15. september. 

Men i juli – uke 27-31 – er åpnings-
tiden 08.00-14.30.

Resten av året er Skatteopplysningen 
åpen fra 08.00-15.30.

Aktsomhetskravet
I de tilfellene det benyttes omvendt fakturering 
(ifølge bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd 
bokstav e), er det viktig å huske på at det er  
større aktsomhetsplikt enn ved ordinær  
fakturering.

Undersøkelsesplikt
Ved omvendt fakturering er det kjøper som  
utsteder faktura og beregner inngående merver-
diavgift på vegne av selger. Kjøper må sette seg 
inn i den næringsdrivendes sted og reelt sett vite 
om virksomheten de skriver faktura for faktisk 
er registrert som avgiftspliktig på det tidspunkt 
faktura utstedes. 

Fradragsrett
For at inngående merverdiavgift skal være  
fradragsberettiget, forutsettes det at beløpet 
materielt sett er en påløpt utgående avgift hos 
selger og at aktsomhetsplikten er overholdt. Hvis 
selger ikke er registrert i merverdiavgifts- 
registeret, vil heller ikke beregnet inngående 
merverdiavgift være fradragsberettiget. 

Det foreligger en rettskraftig dom på området, 
som ble avsagt i Borgarting lagmannsrett  
16. september 2013. 
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http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

