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Dersom den økonomiske  
situasjonen har endret seg, kan du 
endre forskuddsskatt på  
skatteetatens nettsider, og her 
endrer du skattekortet.

Har du betalt?
Er det innbetalt mer enn det som 
er forfalt, kan det lokale skatte- 
oppkreverkontoret kontaktes for 

om mulig å få tilbakebetalt det som 
er innbetalt for mye.
Dersom du har betalt 2. termin, og 
det er ønskelig å få dette tilbake- 
betalt, må du kontakte  
skatteoppkreverkontoret.

For selskap er 2. termin av  
forskuddsskatten utsatt fra  
15. april til 1. september. 

Ny frist for betaling av  
forskuddsskatt

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  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

På grunn av koronasituasjonen, er frist for betaling av 2. termin 
utsatt fra 15. mai til 15. juli.

Firmabil under 
permittering  
Regler for skatteplikt, trekk- 
plikt og rapporteringsplikt.

Under koronasituasjonen kan  
firmabilen stå parkert hjemme 
hos den permitterte ansatte,  
uten at den ansatte fordels-
beskattes. 

Privat bruk
Dersom den permitterte  
ansatte bruker firmabilen  
privat, skal fordelen beregnes  
og rapporteres som vanlig. 

Forskuddstrekk
Arbeidsgiver må gi beskjed til 
Skatteetaten hvis det ikke er  
lønn å gjennomføre  
forskuddstrekk i. 

Se skatteetaten.no - firmabil 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-enkeltpersonforetak/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/firmabil-under-permittering-skatteplikt-trekkplikt-og-rapporteringsplikt/
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Uendret leveringsfrist
Det er ikke endringer i leverings-
fristene for merverdiavgiftsmeldin-
gene. Leveringsfristen for 1. termin 
for de som har 2-månedlig termin, 
var 14. april. Øvrige frister for 
levering av merverdiavgiftsmelding 
og andre oppgaver, finner du her. 

Utsatt betalingsfrist for de med 
2-månedlig termin 
Fristen for betaling av merverdi- 
avgift for 1. termin er utsatt fra  
14. april til 10. juni. Den utsatte 
betalingsfristen gjelder bare for 
de med 2-månedlig termin. Det er 
ikke nødvendig å søke om utsatt 
frist. Dersom du har innbetalt 
merverdiavgiften for 1. termin,  

og du ønsker denne tilbakebetalt, 
må du ta kontakt med oss. 

Betalingsfristen for avgifts- 
pliktige med ukentlige, to-ukers 
eller månedlige terminer, årstermin 
eller merverdiavgiftsmelding for 
primærnæringene er ikke utsatt.

Motregning i merverdiavgift  
til gode
I forskrift om utsettelse av skatte- 
innbetalinger § 3 er det gitt regler 
om at merverdiavgift for 1. termin 
forfaller til betaling 10. juni. Like- 
vel slik at et beløp tilsvarende et 
eventuelt tilgodebeløp som vil bli 
utbetalt for 2. termin, forfaller på 
samme tid som tilgodebeløpet.

Endret frist for betaling av 
merverdiavgift

Dette betyr at merverdiavgift til 
gode for 2. termin vil bli avregnet 
mot eventuell skyldig merverdi- 
avgift fra for eksempel 1. termin, 
før det overskytende kan ut-
betales, se skattebetalingsloven  
§ 13-1 (1). 

Merverdiavgiftsmelding for  
1. termin må være levert før vi  
behandler merverdiavgiftsmelding 
for 2. termin. 

Tvangsmulkt stanses  
midlertidig 
Skatteetaten vil ikke ilegge 
tvangsmulkt ved for sent levert 
merverdiavgiftsmelding. Dette 
gjelder:

• merverdiavgiftsmeldinger med 
forfall fra mars og til og med 
10. juni. Dette betyr at det ikke 
ilegges tvangsmulkt ved for sen 
levering av 1. termin (frist  
14. april) og 2. termin (frist  
10. juni).

• merverdiavgiftsmeldinger som 
leveres med årstermin  
(frist 10. mars) og for 
primærnæring (frist 14. april).

Husk likevel at merverdiavgifts-
meldingen skal leveres. Hvis  
fristen er passert er det bare å 
fylle ut og sende inn så snart som 
mulig. 

Se mer om endringene i forbind-
else med koronasituasjonen her, 
du kommer direkte til endringer i 
merverdiavgift her. 

Alle datoer i denne artikkelen 
refererer til frister og terminer med 
forfall i kalenderåret 2020.

Som følge av koronasituasjonen er fristen for betaling av 
merverdiavgift endret.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/?13887=14715
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-07-764
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-07-764
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#merverdiavgift
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#merverdiavgift
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#merverdiavgift
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med den åpenhet som vi prakti- 
serer i forbindelse med offentlig-
gjøringen av skattelistene, sier 
skattedirektør Hans Christian 
Holte i en felles pressemelding 
med Finansdepartementet.

Finansminister Jan Tore Sanner, 
er også fornøyd med at innsyns- 
løsningen er klar.
– På rekordtid fikk vi på plass 
kompensasjonsordningen som 
skal redde norske arbeidsplasser 
og bedrifter. Nå er jeg er veldig 
glad for at vi også kan lansere en 
innsynsløsning med omfattende 
og lett tilgjengelig informasjon. 
Denne åpenheten er viktig for 

legitimiteten til hele kompensa- 
sjonsordningen, uttalte finans-
minister Jan Tore Sanner i den 
samme pressemeldingen. 
 
Kan lastes ned
Innsynsløsningen, som er åpen 
for alle, gir søkemuligheter og har 
funksjonalitet for nedlastning av 
data. Både komplette datasett og 
spesifiserte uttrekk kan lastes ned, 
eksempelvis avgrenset gjennom 
bruk av næringskode eller fylke.

Det er mulig å søke på alle til- 
gjengelige opplysninger i det  
underliggende datasettet, 
herunder navn, organisasjons- 
nummer, geografisk tilhørighet, 
tildelt beløp, justeringsfaktor m.m. 
Tildelt beløp offentliggjøres slik det 
fremgår av Skatteetatens vedtak.

Innsynsløsningen blir oppdatert 
klokken 09.00 hver dag, også i 
helgene.

Følgende opplysninger om vedtak 
om tilskudd vil bli offentliggjort:
• saksnummer
• tilskuddsmottakers navn og  

organisasjonsnummer
• fylke
• næringskode
• tildelingsdato
• samlede uunngåelige faste  

kostnader for perioden
• faktisk omsetning for perioden
• omsetning for tilsvarende  

periode i 2019
• ubetalt beløp og justeringsfaktor

Se mer på  
kompensasjonsordning.no

Denne gir opplysninger om  
bedrifter som har fått innvilget 
søknad om tilskudd fra ordningen. 
Skatteetaten, som tidligere fikk 
oppdraget med å forvalte kompen-
sasjonsordningen, har også  
ansvar for innsynsløsningen.

Åpenhet
– Innsynsløsningen gir offent-
ligheten mulighet til å følge med 
på bruken av felleskapets penger 
i kompensasjonsordningen. Det 
er en styrke for hele ordningen at 
journalister, forskere og andre har 
innsyn i at ordningen forvaltes i 
tråd med regelverket. 
En slik praksis har likhetstrekk 

Kompensasjonsordningen  
- innsynsløsningen er på plass
En uke etter at portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet, er også  
innsynsløsningen på plass. 

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/innsynslosning-for-kompensasjonsordningen-blir-apen-for-alle--na-er-den-klar/
https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/innsynslosning-for-kompensasjonsordningen-blir-apen-for-alle--na-er-den-klar/
https://kompensasjonsordning.no/
https://kompensasjonsordning.no/
https://kompensasjonsordning.no/
https://kompensasjonsordning.no/innsyn
https://kompensasjonsordning.no/
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Bilutgifter i enkeltpersonforetak
Et enkeltpersonforetak kan kreve fradrag for utgifter til bruk av bil i næringen. 

Hvordan fradrag skal føres 
avhenger av om bilen anses som 
yrkesbil eller privatbil. For biler 
som anses som yrkesbiler, gis det 
i utgangspunktet fradrag for alle 
kostnader ved bilholdet. 
Fradraget skal imidlertid redu- 
seres med verdien av privat bruk 
beregnet etter firmabilreglene, se 
nedenfor. 

Når privatbiler brukes i yrket, gis 
det fradrag på grunnlag av en 
standardsats, multiplisert med 
antall kilometer som faller på 
bruken av bilen i yrket. 

Hvilke biler anses som  
yrkesbiler?
Biler som utelukkende brukes til 

yrkeskjøring og overhodet ikke 
brukes privat av eier/leaser, skal 
anses som yrkesbil uansett kjøre-
lengde. 
 
Dette gjelder uavhengig av biltype. 
Lastebiler med totalvekt på  
7500 kg eller mer og busser med 
mer enn 15 passasjerplasser  
anses også som yrkesbiler, 
uavhengig av omfanget av ev. 
privat bruk og yrkesbruk.

Andre biler enn nevnt ovenfor som 
brukes i yrket og privat av eier/
leaser, anses i praksis som yrkes-
bil bare dersom minst ett av disse 
vilkårene er oppfylt:
– Yrkeskjøringen utgjør minst 

6000 km per bil per år.  

Forholdene over en treårs- 
periode bør legges til grunn.

– Yrkesbruken utgjør den  
overveiende del av den totale 
bruken.

For å kunne dokumentere om 
bilen har gått mer eller mindre enn 
6000 kilometer i næringen i året, 
må det lages en oppstilling over 
yrkeskjøringen. Kjørebok kan også 
brukes. 

Denne oversikten bør inneholde 
opplysninger om: 
• dato
• antall kilometer kjørt
• formål med kjøringen

Artikkelen fortsetter 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/bil--fradrag-for-bilkostnader/B-5.025/B-5.027/
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Bilutgifter i enkeltpersonforetak 

Yrkeskjøring under  
6000 kilometer i året
I disse tilfellene oppfyller ikke bilen 
kravene til å være yrkesbil. Bilen 
skal ikke tas inn i regnskapet.  
Da kan det kreves fradrag for: 
• 3,50 kroner per kilometer
• bompenger
• parkeringsavgifter
• ferjebilletter
 
Det må lages en oppstilling for 
hver reise, som inneholder opp- 
lysninger om når, hvor, hvem og 
hvorfor.  

Yrkeskjøring over  
6000 kilometer i året
I disse tilfellene tilfredsstiller bilen 
kravene til å være yrkesbil.  
Dette vil si at bilen skal være en 
del av regnskapet til enkeltperson-
foretaket. 

Kostnadsfradrag 
Det gis fradrag for alle utgifter ved 
bilholdet - også når bilen brukes 
privat. Utgiftene kan for eksempel 
være: 
• avskrivinger (hvis bilen er kjøpt)
• leasingleie (hvis bilen er leaset)
• forsikring
• vedlikehold (reparasjon, vask, 

service etc.)
• drivstoff, olje
• dekk, dekkhotell
• EU-kontroll
• parkering, bompenger, ferje- 

billetter, etc (NB! Ikke fradrags-
rett for bøter)

• etc.

I og med at det her blir gitt fradrag 

Eksempel: 
totale bilutgifter:  50 000
17 % avskriving:  34 000
Sum:   84 000
Maks privat fordel her skal være 
63 000. Flere eksempler her

Formue
Bilens nedskrevne verdi etter 
avskrivinger, skal føres i balansen 
i regnskapet. 

for utgifter som også gjelder når 
bilen blir brukt privat, må disse 
utgiftene reduseres med «verdien 
av privat bruk» (firmabilreglene). 
NB! Den private fordelen er den 
samme uavhengig av hvor mye/
ofte bilen brukes privat. Beregn- 
ingen av denne fordelen tar  
utgangspunkt i bilens listepris som 
ny, uavhengig av hva som er betalt 
for bilen. 

Denne fordelen beregnes slik: 
30 prosent av listepris inntil  
314 400 kroner (2020)
20 prosent av det overskytende. 

Unntak 
• Elbil: 60 prosent av listepris
• Varebil klasse 2 eller lastebil 

med tillatt totalvekt mindre enn 
7 501 kg: Reduksjon av listepris 
med 50 prosent,  
maks 150 000 kroner

• Bil eldre enn 3 år: 75 prosent av 
listepris

• Yrkeskjøring over 40 000 km i 
året: 75 prosent av listepris for 
ny bil. I dette tilfellet må du ha 
elektronisk kjørebok som doku-
menteres yrkeskjøringen.

Sikkerhetsventil
I en del tilfeller vil ovennevnte 
kunne føre til at enkeltpersonfore-
taket ikke får fradrag for bilutgifter i 
det hele tatt, fordi den private  
fordelen kan bli høy. Derfor finnes 
det en sikkerhetsventil som sier at 
den private fordelen aldri kan over-
stige 75 prosent av bilutgiftene 
– inklusive 17 prosent avskriving 
hvis man eier bilen selv. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/fradrag/fradragsveiviser-for-enk/fradrag-for-bruk-av-bil-i-naring/bruk-av-naringsbil-i-naring-og-privat/
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Mange utenlandske arbeidstakere 
har behov for å dokumentere over-
for hjemlandets skattemyndighet at 
de har hatt inntekter i Norge og at 
de har betalt skatt i Norge. 

Skattekvitteringen viser hva  
arbeidsgiveren har rapportert i 
a-ordningen av totale lønns- 
inntekter, grunnlaget for kildeskatt 
og rapportert kildeskatt. I tillegg 
viser skattekvitteringen om  
arbeidstakeren har fått noe av 
kildeskatten for 2019 refundert 
etter søknad.

Skatteetaten beregner ikke  
skatten i kildeskatteordningen, slik 
det gjøres for andre lønnstakere. 
Arbeidstakeren får derfor ikke et 
skatteoppgjør.  

Arbeidstakere som har kildeskatt på lønn i 2019 
får skattekvittering

Kildeskatteordningen og  
feriepenger 
Arbeidstakere som har kildeskatt på lønn, har ikke trekkfritak for 
feriepenger.

Kildeskatten er beregnet med en-
delig virkning når arbeidsgiveren 
rapporterer i a-ordningen til  
Skatteetaten. 

Arbeidstakere i ordningen for kildeskatt på lønn i 2019 får ikke skatteoppgjør for lønnsinntekten sin, 
men en skattekvittering.

Som arbeidsgiver for utenlandske 
arbeidstakere, må du være klar 
over at trekkfritak for feriepenger 
ikke gjelder dersom du har  
arbeidstakere som er med i  
ordningen for kildeskatt på lønn. 

Skattekort 
Arbeidsgiver skal bruke skatte- 
kortet som gjelder på det tids- 
punktet feriepengene utbetales.
Om arbeidstakeren er med i 
kildeskatteordningen i 2020, og du 

skal utbetale feriepenger som er 
opptjent i 2019, må du altså trekke 
skatt etter skattekortet for 2020. 

Hvordan kan du se om  
arbeidstakeren er med i 
kildeskattordningen?
Skattekortet til arbeidstakeren er 
merket med tilleggsopplysningen 
"KildeskattPaaLoenn". Når du 
henter et slikt skattekort, får du 
også informasjon i Altinn om at det 
skal trekkes skatt i 12 måneder.

Hva skjer om du ikke overholder 
trekkplikten?
Dersom skattetrekk ikke blir fore-
tatt i samsvar med reglene i  
skattebetalingsloven, vil arbeids-
giver bli holdt ansvarlig for beløpet 
som skulle vært trukket.

Mer om kildeskatt på lønn: 
skatteetaten.no/kildeskattlonn

Skatteetaten sender skatte- 
kvitteringen for 2019 i juni.  
Elektroniske brukere mottar den i  
Altinn, andre får den per post.

https://www.skatteetaten.no/kildeskattlonn

