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Skatteinfo
Ønsker 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, se  
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.
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Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten 
fast forretningssted – ny oppgavetype
Skatteetaten moderniserer sine it-systemer, og endrer i den forbindelse innrapporteringen av  
betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (tjenesteytere). 

Disse opplysningene ble tidligere 
innrapportert som LTO-kode 401, 
men er nå skilt ut som en egen 
oppgavetype. 

Om ordningen
Den nye oppgavetypen heter 
Betalinger til selvstendig nærings-
drivende uten fast forretningssted. 
Betalingene skal innrapporteres 
via Altinn på nytt format fra og med 
inntektsåret 2015. Første inn- 
rapportering blir i januar 2016. 

Det er godtgjørelse for arbeid for 

tjenester av teknisk, håndverks-
messig, juridisk, regnskapsmessig 
eller annen art der tjenesteyter 
ikke har fast forretningssted som 
skal innrapporteres i den nye 
ordningen. Tjenesteytere uten fast 
forretningssted kan omfatte  
grupper som håndverkere,  
musikere, foredragsholdere,  
konsulenter og andre.

Ett beløp per år
Du skal kun innrapportere ett 
beløp per tjenesteyter per år. Der-
som du har gjort flere utbetalinger 

til samme tjenesteyter i løpet av et 
år, må du slå disse sammen til ett 
beløp når du innrapporterer. 

Mer informasjon?
Mer informasjon finner du på, 
skatteetaten.no/likningsoppgaver 
under Betalinger til selvstendig 
næringsdrivende. 

Kontakt Altinn brukerservice på 
telefon 75 00 60 00 dersom du  
har problemer eller spørsmål. Du 
kan også sende e-post til:  
grunnlagsdata@skatteetaten.no.
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http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/


Skjemaet brukes for å beregne  
eventuell skattepliktig gevinst eller  
fradragsberettiget tap. Skjemaet skal 
ikke benyttes dersom du har solgt 
næringseiendom.

Sendte du ikke inn endringer via 
skjemaet før 15. februar i år, vil våre 
beregninger være de som ligger til 
grunn i selvangivelsen. Har du sendt 
inn endringer etter 15. februar, vil  
disse bli vurdert i lignings- 
behandlingen. 

Det er fortsatt mulig å sende inn nye 
opplysninger, enten ved å korrigere 
direkte i selvangivelsen, eller via
skatteetaten.no. Der kan du laste ned 
skjemaet, fylle det ut og sende det 
inn. Skjemaet er tilgjengelig i Altinn 
igjen i midten av juni, men da for 
inntektsåret 2015. 

Skatteplikt ved gevinst
Hovedregelen er at gevinst ved salg 
av eiendom er skattepliktig, men dette 
avhenger av eiertid og/eller botid. 

Solgt bolig, fritidsbolig eller tomt?

Vilkår for eiertid
• Bolig: Gevinst er skattepliktig hvis 

boligen er eid under 1 år.
• Fritidsbolig: Gevinst er skatte- 

pliktig hvis fritidsboligen er eid 
under 5 år.

Eiertiden er tidsrommet fra du overtok  
boligen/fritidsboligen – tok den i bruk 
eller den var ferdigstilt – frem til du 
aksepterer et bud ved salg av boligen/
fritidsboligen. 

Vilkår for botid
• Bolig: Gevinst er skattepliktig hvis 

boligen er brukt som egen bolig 
i mindre enn 12 av de siste 24 
månedene. 

• Fritidsbolig: Gevinst er skatte- 
pliktig hvis fritidsboligen er brukt 
som egen fritidsbolig i mindre enn 
fem av de siste åtte årene.

Det kan være brukshindring som for 
eksempel arbeid, sykdom, studier 
eller opphold på institusjon som gjør 
at du ikke oppfyller kravet om botid.  

Du kan likevel få det godkjent som at 
du har bodd der. Botid som ikke er 
registrert i folkeregisteret må sann- 
synliggjøres på annen måte. 

Salg av tomt
Gevinst ved salg av tomt er alltid 
skattepliktig.

Fradragsberettiget tap ved salg  
av fast eiendom
Hovedregelen er at du får fradrag  
for tap dersom en eventuell gevinst  
hadde vært skattepliktig. 

Beregning av gevinst/tap
Det er tinglysningen som blir lagt til 
grunn for beregning av gevinst/tap. 
Ved salg uten tinglysning må salget 
dokumenteres ved kontrakt.
 
Det gis fradrag for påkostning, men 
ikke vedlikehold. Det er mulig å ta 
med egen arbeidsinnsats på nybygg 
eller ved oppgradering av boligen. Les 
mer om dette i  Lignings-ABC under 
Bolig – eget arbeid.   

Skatteetaten har sendt ut brev om beregning av gevinst eller tap i forbindelse med salg av bolig,  
fritidsbolig eller tomt. Har du endringer til beregningene, fyll ut skjema RF-1318.
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http://www.skatteetaten.no/en/Forms/Skjema-for-salg-av-bolig-fritidsbolig-eller-tomt/
http://www.skatteetaten.no/nn/Radgivar/Rettskjelder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/B/
http://www.skatteetaten.no/nn/Radgivar/Rettskjelder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/B/


• Du får automatisk kvittering  
når oppgaven er sendt og  
oppgaven legges i  
virksomhetens arkiv.

• Du slipper tid til postgang  
og usikkerhet om oppgaven 
har kommet fram.

• Det er en mer effektiv og  
billigere løsning for staten.

Hvor finnes oppgaven?
Omsetningsoppgaven finner  
du på altinn.no  og  
skatteetaten.no.  
 
 

Det er derfor foreslått at  
dispensasjonsadgangen til  
papirinnlevering blir opphevet  
fra 2016. 

Etter dette kan oppgavene  
kun sendes inn elektronisk. 

Fordeler med å levere på nett:

• Informasjon og hjelpe- 
tekster gjør det enkelt å  
fylle ut oppgaven.

• Fyller du ut noe feil, får  
du opp en melding om  
hva du skal gjøre.

Imponerende 99,5 prosent leverer nå omsetningsoppgaven for merverdiavgift elektronisk. Dette er 
Skatteetaten godt fornøyd med. 

Problemer med innlogging?
Trenger du hjelp til inn- 
logging, navigering, dele-
gering eller annet knyttet til 
bruk av Altinn, kan du  
kontakte Altinn brukerservice 
på telefon: 75 00 60 00. 

Telefontjenestens  
åpningstid  
Du kan ringe mellom  
kl. 08.00 og kl.15.30.

Snart slutt på papirinnlevering av omsetningsoppgaven 
for merverdiavgift
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Som arbeidsgiver må du ta et valg 
om du vil anse arbeidstakerne som 
ansatte i den perioden de ikke jobber. 

1) Rapportere start- og sluttdato 
Er arbeidet sesongpreget, eller du 
har arbeidstakere som jobber til  
og fra, kan du melde arbeidsforholdet 
opphørt ved sesongens eller peri-
odens slutt. 

Ved neste sesongstart/arbeids- 
periode melder du inn arbeidstakeren 
med nytt arbeidsforhold. Det er  
verdt å merke seg at det da er et nytt 
arbeidsforhold, med ny arbeids- 
forholdsID i a-meldingen. 

Har du bare sesongarbeidere,  
kan du dermed rapportere bare i  
de periodene du har sesong- 
arbeidere.

2) Opprettholde arbeidsforholdet
Hvis du ikke melder inn sluttdato på 
dine arbeidstakerne, skal du levere 
a-melding med arbeidsforholdene 
hver måned – også når det ikke har 
vært utbetalinger. Her vil du som  
arbeidsgiver ha ansvar for arbeids- 
taker etter gjeldende regler.

Feriepenger til inntekts- 
mottaker som har sluttet
Skal du betale ut feriepenger til 
noen som ikke lenger er ansatt, 
og dermed ikke har noe arbeids-
forhold i virksomheten?  
Inntektsmottakeren rapporteres 
inn med fødselsnummer og 
navn, men uten arbeidsforhold.

Direkte registrering i Altinn:  
I feltet for Arbeidsforhold i 
Altinn krysser du av for Uten 
arbeidsforhold ved for eksempel 
føderåd, RF-1199 mm.

Feriepenger skal inngå i  
grunnlag for skattetrekk 
Feriepenger skal inngå i  
grunnlag for trekk. Dette  
gjelder selv om man ikke skal  
gjennomføre trekk. 

Feriepenger i Melding om  
lønnet arbeid i hjemmet (A04) 
Feriepenger rapporteres  
sammen med utbetalt lønn.

Feriepenger i Forenklet  
a-melding for veldedig  
eller allmennyttig  
organisasjon (A05) 
Feriepenger rapporteres  
sammen med utbetalt lønn.

Du kan sende a-melding for to 
måneder fram i tid – så sant  
dataene er klare for rapportering. 

I juni er det mulig å sende  
a-melding for både juni, juli og 
august. 

Litt om  
sesongarbeid i  
a-meldingen

Skal du ha ferie? Noen tips om 
feriepenger

Har du ansatte som jobber i 
perioder, som for eksempel 
sesongarbeid, er det to måter 
du kan rapportere arbeids- 
forholdene på. 
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