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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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Husk å sjekke arbeidstillatelser
Det er ulike regler for hva som kreves av tillatelser for å kunne jobbe i Norge.

Nordiske og borgere fra  
EØS/EU-land
Nordiske beboere og borgere fra 
EØS/EU-land trenger ikke søke om 
oppholdstillatelse, og de kan fritt søke 
arbeid i Norge. De som ikke har et 
norsk fødselsnummer fra tidligere, 
må henvende seg til et skattekontor 
hvor det utføres ID-kontroll, og de må 
legitimere seg med godkjent ID-kort. I 
tillegg må de legge frem dokumenta- 
sjon på abeidsforholdet, for eksempel 
en arbeidskontrakt, for å få tildelt et 
norsk identifikasjonsnummer  
(D-nummer) og norsk skattekort. 

De som har norsk fødselsnummer  
fra tidligere, og som har vært  
gjennom ID-kontroll, kan sende inn 
søknad om skattekort på RF-1209  
per post, eller som skannet vedlegg 

på e-kontaktskjema.

EØS/EU-borgere som har til  
hensikt å arbeide eller oppholde seg  
i Norge mer enn tre måneder, plikter 
å registrere seg hos politiet for å få  
utstedt et registreringsbevis. 

Borgere fra land utenfor EU/EØS 
Innbyggere fra land utenfor EU/EØS  
må ha oppholdstillatelse i Norge for å 
kunne arbeide her. Det er forskjellige 
grunnlag for å gi oppholdstillatelse, 
men det stilles i tillegg vanligvis krav 
til at arbeidsgiver har gitt et konkret 
arbeidstilbud for at oppholdstillatelse 
kan innvilges. 

Arbeidsgivers plikt
Arbeidsgiver har et selvstendig  
ansvar for å sjekke at arbeidstaker 
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har gyldig oppholds- eller arbeids- 
tillatelse i Norge. Selv om arbeids- 
taker har skattekort, er ikke dette et 
bevis på at arbeidstakeren har rett til 
arbeid eller opphold i Norge.  

For å sjekke arbeids- eller  
oppholdstillatelse, kontakt UDI  
på telefon: 23 35 16 00. Eller 
klikk på linken: udi.no

Oversikt over skattekontorer  
som har ID-kontroll finnes på:
skatteetaten.no 
Du kan også ringe Skatteetaten  
på telefon: 800 80 000.

Mer informasjon?
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https://www.udi.no/kontakt-oss/arbeidsgivere/sporsmal-om-en-utenlandsk-ansatt-har-lov-til-a-arbeide/
http://skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Ny-i-Norge-


Sekretariat i Stavanger
Sekretariatet, som skal saksforberede 
klagene for Skatteklagenemnda, er 
under etablering på Forus i  
Stavanger. Øyvind Eskeland er  
ansatt som direktør. Sekretariatet, 
som er administrativt underlagt  
Skattedirektoratet, får ca. 40  
medarbeidere.

Både sekretariatet og Skatteklage- 
nemnda er faglig uavhengige og kan 
ikke instrueres i faglige spørsmål.

Nemndsmedlemmer klare
Finansdepartementet har oppnevnt 
advokat Gudrun Bugge Andvord som 
leder og professor Benn Folkvord som 
nestleder av den nye Skatte- 
klagenemnda. I tillegg er 51 ordinære 

I rute med ny klagenemndsordning

medlemmer klare. Medlemmene er 
utnevnt for en periode på fire år. 

Når den nye ordningen trer i kraft, 
får Skatteklagenemnda den  
myndigheten som dagens nemnder 
har. Dagens nemnder opphører, 
med unntak av Skatteklagenemnda 
for Svalbard og Skatteklagenemnda 
for petroleumsskatt.

Klagen sendes fortsatt til  
skattekontoret
Skattekontoret skal fortsatt motta 
klagen fra de skatte- og avgifts- 
pliktige. Skattekontoret vurderer  
om de skal gjøre om vedtaket eller 
stå fast på den opprinnelige  
avgjørelsen. Dersom skatte- 
kontoret fastholder sitt vedtak, 

Den 1. juli 2016 trer den nye klagenemndsordningen på skatte- og avgiftsområdet i kraft. Den nye  
ordningen vil bestå av en landsdekkende skatteklagenemnd med et eget sekretariat i Stavanger.
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sendes klagen sammen med en rede-
gjørelse til sekretariatet. Sekretariatet 
saksforbereder saken og fremmer en 
innstilling for Skatteklagenemnda.

Alle klager over skattekontorenes  
vedtak som ikke er ferdigbehandlet  
av dagens nemnder innen 30. juni 
2016, blir avgjort av den nye  
landsdekkende nemnda.

Du kan lese mer om nemnda 
og se listen over medlemmer på 
departementet sine nettsider: 
regjeringen.no

Mer informasjon?
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/finansdepartementet-oppnevner-ny-landsdekkende-skatteklagenemd/id2482606/


Hva er Næringsrapport skatt?
Næringsrapport skatt er én måte å 
levere inn opplysninger til Skatte- 
etaten på, og regnes som en nærings- 
oppgave som beskrevet i  
ligningsloven § 4-4 1. ledd jf. 7. ledd. 
Denne leveres sammen med  
selvangivelsen for enkeltperson- 
foretak. Aksjeselskap trenger ikke  
levere selvangivelse dersom de  
benytter Næringsrapport skatt. 

Hva med beløpsgrense?
Hvis du fyller kriteriene for å levere 
Næringsrapport skatt, kan du bruke 
denne uavhengig av størrelsen  
på omsetningen. De virksomhetene  
som har omsetning under  
kr 50 000,- per år kan fortsatt benytte  
forenklet levering hvis de oppfyller  

Ingen lovmessige endringer med Næringsrapport skatt

vilkårene for dette. 

Hva med bokføringsplikten?
Næringsrapport skatt er en nærings- 
oppgave, og da følger bokførings- 
plikten av bokføringsloven § 2 annet 
ledd. Muligheten til å levere inn  
opplysninger til Skatteetaten ved 
bruk av Næringsrapport skatt  
medfører derfor ingen lovmessige  
endringer for bokførings- og  
regnskapsplikten.

Hva med regnskapskravet?
Uavhengig av virksomhetens  
omfang stilles det krav til  
regnskapet, blant annet:
• Det skal være orden og  

oversikt, og Norsk Standard 
Kontoplan bør legges til grunn. 

Næringsrapport skatt er tatt i bruk av over 20 000 næringsdrivende. Vi har fått tilbakemeldinger om at 
løsningen er enkel å bruke. Det har likevel dukket opp noen spørsmål.
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• Alle transaksjoner og  
disposisjoner skal være  
dokumentert med bilag.

• Inntekt skal registreres/bokføres 
når den er opptjent.

• Det skal foreligge toveis  
kontrollspor mellom dokumen-
tasjon, spesifikasjoner og pliktig 
regnskapsrapportering. 

På skatteetaten.no/no/Bedrift 
og organisasjon finner du  
mer informasjon om  
Næringsrapport skatt,  
samt en veiviser. 

Mer informasjon?
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Selvangivelse-for-naringsdrivende/se-og-levere-selvangivelsen-med-naringsrapport-skatt/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Selvangivelse-for-naringsdrivende/se-og-levere-selvangivelsen-med-naringsrapport-skatt/
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På kurset vil du få innføring i 
hvordan du logger deg inn, fyller 
ut og leverer Næringsrapport 
skatt. Vi viser eksempler og  
svarer på spørsmål om  
utfyllingen.

To typer kurs
Kurset holdes av erfarne  
fageksperter fra Skatteetaten.  
Du kan delta på kurs for aksje- 
selskap eller for enkeltperson-
foretak.

Ny elektronisk leveringsform
Næringsrapport skatt er en ny 
elektronisk leveringsform for 
bedrifter med enkle skatteforhold. 

Hvis løsningen passer for din 

bedrift, anbefaler Skatteetaten  
at du bruker denne når du skal  
rapportere for 2015.

Kurset passer for deg som har 
egen bedrift og 
• leverer næringstall for  

første gang
• tidligere har levert på papir
• har enkle skatteforhold
• ønsker å lære mer om  

leveringsformen Nærings- 
rapport skatt 

For påmelding og oversikt, klikk 
deg inn på denne linken:  
confirmit.com

Begge kursene arrangeres  
27. mai og varer ca. 1 1/2 time.  

Skatteetaten har holdt kurs om Næringsrapport Skatt i april og 
mai i år. Det er to kurs igjen i mai i Oslo.

Bladet Skatteetatens 
Analysenytt er nå ute med  
ny utgave. 

I denne utgivelsen har vi  
følgende artikler:
• Tallene i selvangivelsen  

og utviklingstrekk
• Prediktiv modell gir høy  

treffprosent på kontroll  
av selvangivelser

• Prediktiv modell har økt  
treffprosenten på  
mva-oppgavekontroll

• Når Skatteetaten sine mål?
• Hvordan oppfatter nærings- 

livet Skatteetaten?
• Bruk av åpne kilder i  

analysearbeid

Disse og andre artikler 
finner du på  
skatteetaten.no/analysenytt

 

Gratis kurs i Næringsrapport skatt 
for småbedrifter

Ny utgave av  
Analysenytt
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https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1850141755.aspx
http://skatteetaten.no/analysenytt

