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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

Husk å oppgi hvor i landet du 
hører til. For mer informasjon, 
sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 5 – juni 2019

Skatteinfo

Sett av datoene for Skatteetatens årskonferanse
Fra 5. til 28. november  
arrangerer Skatteetaten igjen 
fagkonferanser for regnskaps-
førere, revisorer og rådgivere 
over hele landet.  

Et svært aktuelt tema i år vil være 
naturalytelser. Gjenomgang av 
ferske dommer og uttalelser med 
viktige prinsippavgjørelser, står 
også på programmet.Tradisjonen 
tro tar vi for oss mva og skatt. 

Kontroller og analyser  
Vi vil dele noen av våre erfaringer 
fra kontroller som er gjennomført 
siden sist. Funn herfra vil legge til 

rette for enklere og bedre rappor-
tering.

Nye og bedre løsninger 
Dere får se den nye skatte- 
meldingen for næringsdrivende, 
som gir forenklet prosess ved 
levering. 

Det er flere nye prosjekter på gang 
i tiden fremover. Ett av dem er 
modernisering av mva-området.

Flere nyheter
Vi vil dessuten kunne si noe om  
Skatteetatens fokusområder inn i 
2020. 

Praktisk oppgaveløsning
Konferansen i år vil bli mer  
praktisk rettet, og inneholder en 
egen sekvens med case. 

Påmelding 
Påmeldingen er åpen fra  
30. september til 31. oktober.

Detaljert program kommer i  
septemberutgaven.

Konferansedatoene, se eget  
vedlegg.
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De tidligere reglene var til dels  
uklare, skjønnsmessige og lite i 
tråd med samfunnsutviklingen. 
Svakhetene bidro til en lite rett- 
ferdig beskatning av naturalytelser. 

Ansvar og rapporteringsplikt
Regelendringene gjør det klart at 
arbeidsgiver har ansvaret for alle 
skattepliktige naturalytelser den 
ansatte mottar, både fra arbeids-
giver og fra tredjeparter. Det må 
være tilstrekkelig sammenheng 
mellom ytelsen og arbeidsfor- 
holdet, for eksempel fra arbeids-
givers kunder eller leverandører. 
 
Arbeidsgiver skal i slike tilfeller:
• ha rutiner for å innhente  

nødvendige opplysninger om  
fordeler den ansatte har mottatt 
fra tredjeparter

• vurdere skatteplikten

Naturalytelser – arbeidsgivers ansvar

• rapportere skattepliktige  
ytelser i a-meldingen, gjennom-
føre forskuddstrekk og betale  
arbeidsgiveravgift

Det er gitt to måneders utsatt 
rapporteringsfrist for skattepliktige 
naturalytelser som mottas  
fra en tredjepart. Slike ytelser 
beskattes to måneder etter at de 
er mottatt.

Verdsettelse 
Alle naturalytelser skal verdsettes 
til omsetningsverdien. Den skatte- 
pliktige fordelen blir differansen 
mellom omsetningsverdien og det 
mottakeren har betalt for ytelsen. 
Det er ikke adgang til å benytte 
gjennomsnittsrabatter, sjablong-
messige omsetningsverdier eller 
lignende, med mindre annet følger 
av særlige bestemmelser.

Ny frist for transport- 
næringen

Transportnæringen får  
ytterligere utsettelse av fristen  
for å tilpasse løsningene for 
personalbilletter til de nye 
reglene for skattlegging av 
naturalytelser. 

Fristen forlenges med nye 
seks måneder til 1. januar 
2020.

Mer opplysninger her
regjeringen.no/personal 
billetter

Nye og klarere regler skal gjøre rapportering og skattlegging av naturalytelser mer rettferdig.

Skattefrie personalrabatter 
Rabatter arbeidstaker mottar fra
arbeidsgiver eller fra kunder/ 
leverandører, er skattefrie når:
• Varen/tjenesten omsettes i  

arbeidsgivers virksomhet  
- inkludert konsernselskap.

• Samlede rabatter til den enkelte 
ansatte ikke overstiger kr 8 000 
per år per arbeidsgiver.

Det er ingen øvre grense for  
rabattsatsen arbeidsgiver kan tilby 
sine ansatte. Det vil si at varer 
eller tjenester inntil kr 8 000 per år 
kan gis gratis. 

For mer informasjon om natural- 
ytelser, les her:
skatteetaten.no/Veileder-natural 
skatteetaten.no/Spørsmål-og-svar
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/far-mer-tid-til-a-tilpasse-losningene-for-personalbilletter/id2645826/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/far-mer-tid-til-a-tilpasse-losningene-for-personalbilletter/id2645826/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser-6.-mai-2019/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/sporsmal-og-svar---naturalytelser/
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Næringsverksemd med felles 
rekning og risiko?
Avgjerande for oppgåveplikta og 
skatteplikta til den samarbeidan-
de verksemda er om aktiviteten 
er av ein slik karakter at den skal 
reknast som næringsverksemd 
dreve for felles rekning og risiko. 
Vurderinga til Skatteetaten 
er at det oftare føreligg felles 
næringsverksemd ved samdrift 
enn ved samlokalisering, men det 
må gjerast ei konkret vurdering.

For meir informasjon, sjå  
prinsipputtale.

Samarbeidende verksemder
Skatteetaten gjer spesielt  
merksam på at selskap som har 
samdrift eller samlokalisering kan 
vere omfatta av reglane om  
deltakarfastsetting. 

Dette kan medføre separat opp- 
gåveplikt for den samarbeidande 
verksemda, og ved utdelingar gi 
skatteplikt etter treprosentregelen, 
for dei selskap som deltek i  
samarbeidet. Inntekt i form av 
gevinst ved realisasjon av aksje 
eller eigardel er imidlertid ikkje 
omfatta av treprosentregelen. 

Korleis skal ein behandle  
meirverdiavgift og skatt ved 
samdrift og samlokalisering av 
havbruk?

Vi har nyleg sendt ut rettleiings-
brev til oppdrettarar i havbruks- 
næringa (sjå vedlegg, Samdrift 
veiledning, til Skatteinfo). 

Rettleiinga tek mellom anna opp 
mva-reglar ved innkjøp, som 
også skal brukast av eller delast 
med andre. Rettleiinga skal også 
presisere gjeldande skattereglar 
basert på ein fersk prinsipputtale 
frå Skattedirektoratet. 

Havbruk – samdrift og samlokalisering kan  
medføre separat oppgåveplikt
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/deltakerfastsetting-ved-samdrift-og-samlokalisering-i-havbruksnaringen/
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Dette kan medføre at noen av 
klientene dine får to skatteopp- 
gjør. Det første skatteoppgjøret 
vil være likelydende med den 
forhåndsutfylte skattemeldingen. 

Kommer 
Skatteinfo frem 
til alle våre  
abonnenter?
Når Skatteinfo sendes ut, får vi 
dessverre mange varsler om at 
meldingen ikke kommer frem til  
mottaker. 

Det kan virke som om Skatteinfo 
blir fanget opp av spamfiltere.

Kan du legge Skatteinfo til dine 
kontakter?
Da sikrer du at Skatteinfo  
kommer til din postboks. 

Ny e-postadresse?
Hvis du begynner i ny jobb, og 
fortsatt ønsker å motta Skatteinfo, 
må du melde ifra om ny e-post-
adresse, og hvilken adresse som 
skal slettes. 

Søknader om utsatt  
leveringsfrist for lønnstakere 
og pensjonister
Skatteetaten har dessverre ikke rukket å behandle alle  
søknader om utsettelse, som er sendt inn på papir, på e-post 
og via kontaktskjema i Altinn, innen fristen. 

Fortløpende behandling
Alle de innleverte søknadene vil 
bli behandlet fortløpende. Nytt 
skatteoppgjør blir sendt ut etter-
hvert som disse er ferdige.
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