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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

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 5 – juni 2021

Skatteinfo

Første frist for rapportering og 
betaling er 18. november 2021.

Det er fiskesalgslag som er god-
kjent etter fiskesalslagslova, som 
er særavgiftspliktig for avgift på 
viltlevende marine ressurser. 

Registrering
Fiskesalgslagene må registrere 
seg som avgiftspliktig virksomhet 
hos Skatteetaten. De får deretter 

tilsendt vedtak om registrering 
for avgift på viltlevende marine 
ressurser. 

Avgiften omfatter viltlevende  
marine ressurser som er høstet 
av norskregistrerte fartøy, og 
førstehåndsomsettes i  
samsvar med fiskesalslagslova.  
Avgiften reguleres av Stortingets  
vedtak om avgift på viltlevende  
marine ressurser,  

Avgift på viltlevende marine ressurser

Saker-og-publikasjoner/Stats-
budsjettet/statsbudsjettet-2021/ 
og særavgiftsforskriften kapittel 
3-25, tilgjengelig 1. juli.

Ny informasjon etter 1. juli
• Informasjon om avgiften,  

rapportering og regelverk vil du 
finne på skatteetaten.no/mari-
neressurser  

• Årsrundskriv for avgift på vilt-
levende marine ressurser 2021 
legges ut på skatteetaten.no/
avgiftsrundskriv

Fiskesalgslagene skal levere 
særavgiftsmelding i Elsær. 
Informasjon om innlogging og 
utfylling 

Fra 1. juli 2021 gjelder ny særavgift på viltlevende marine ressurser.
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Bokføringsforskriften kapittel 5 
stiller særlige krav til dokumenta- 
sjon av kontantsalg. Kontantsalg 
defineres som salg av varer og 
tjenester, der kjøpers betalings- 
forpliktelse overfor selger gjøres 
opp ved levering med bruk av 
betalingskort eller kontanter. Salg 
over internett eller ved oppkrav 
anses ikke som kontantsalg. 

Elektroniske betalingsløsninger, 
som for eksempel Vipps, er  
omfattet av den sammen regelen 
som for bankkort og kredittkort. 
Uansett betalingsmiddel, må dette 
spesifiseres på dagsoppgjøret og 
avstemmes. 

Kvittering
Ved hvert salg skal det skrives ut 
en salgskvittering fra kassa- 
systemet. Kvitteringen skal frem-
legges for kunden. Det er viktig å 
presisere at kunden har krav på 
kvittering ved kontantsalg. 

Når kunden betaler med seddel 
og mynt skal det skrives ut eller 
sendes kvittering selv om kunden 
ikke ber om det. Salgskvittering 
og utleveringskvittering kan også 
sendes kunden elektronisk via 
e-post, SMS eller i applikasjoner. 
Retten til å få kvittering gjelder 
også dersom kunden har bestilt og 
betalt på forhånd, og henter varen 
på et senere tidspunkt. 

Alternativt kan det utstedes faktura 
for slike transaksjoner. Dersom 
kassasystemet også brukes til å 

Kontanthandel eller salg over internett  
– behandling av inntekter 

registrere kredittsalg som blir  
fakturert på et senere tidspunkt, 
skal det skrives ut en utleverings- 
kvittering.

Den eneste salgstransaksjonen 
hvor kunden ikke kan kreve  
kvittering, er ved ubetjente salgs- 
steder. Forhåndsnummererte 
konvolutter og innbundet bok gir 
kunden her mulighet for en  
gjenpart. 

I koronaens tid har stadig flere virksomheter begynt å tilby varer kjørt hjem, og innført bestillinger og  
betalingsløsninger via utallige varianter av applikasjoner. Det har også blitt populært med REKO-ringer  
og andre typer utsalg og vi har sett at det er et behov for veiledning på dette området.

I takt med utviklingen ser man at 
flere aktører i større grad tilbyr  
integrerte kassasystemer via  
apper og betalingsløsninger. 

Krav til registrering
Næringsdrivende plikter å benytte 
produkterklært kassasystem, og 
regelverket stiller strenge krav til 
registrering av kontantsalg. Liste 
over produkterklærte system finner 
du her.  Artikkelen fortsetter
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Disse er ofte integrert mot betal-
ingsløsninger og regnskapssyste-
mer som gjør det enklere for regn-
skapsførere og næringsdrivende. 

Dokumentasjon – salg
Næringsdrivende som har kontant- 
salg under kr 50 000 per år  
eksklusive mva, er unntatt krav 
om kassasystem. Her kan salget 
dokumenteres med innbundet bok 
med forhåndsnummererte sider, 
gjenpart av forhåndsnummererte 
salgsbilag, eller ved oppstilling 
over ut- og innleverte varer og 
kontanter. 

Elektroniske salgsrapporter i seg 
selv er ikke dokumentasjon. Dette 
er også viktig å merke seg ved 
registering i mva-registeret når 
salgsinntekter skal dokumenteres. 
Dette gjelder også for ambuler- 
ende og sporadisk kontantsalg. 

Hva er ambulerende kontantsalg
Ambulerende kontantsalg kan for 
eksempel være salg langs veien 
om sommeren, salg på messer/
julemarked og annet.

Pop up salg som er etablert på 
samme sted over tid, er ikke  
definert som ambulerende. Det er 
heller ikke ambulerende dersom 
en utstiller på marked har fast 
plass og faste dager for utsalg, 
eller når det arrangeres en  
REKO-ring, hvor kundene har  
bestilt og betalt på forhånd. 

Selger kan velge å skrive ut en 
salgskvittering fra kassasystemet 
når kunden henter varen eller  
tjenesten blir utført. Salgsdoku-
mentet skal føres over kundens 
konto. Betalingen for varen bok-
føres da som forskuddsbetaling 
over kundens konto (gjeld til 
kunden). 

Kontantsalg – registrering
Skattedirektoratet har også lagt 
til grunn at salg kan registreres 
på kassasystemet og behandles 
som kontantsalg, selv om betaling 
finner sted først ved levering  
hos kunden, for eksempel ved  
utkjøring av matvarer fra en butikk.  
Kontantsalget registreres 
fortløpende på kassaapparatet 
på forretningsstedet. Kvittering 
skrives ut og bringes med til 
kunden. 

Enkelte bransjer
Kontantsalg kreves ikke registrert 
i et kassasystem dersom den 
bokføringspliktige utsteder salgs-
dokument (kontantfaktura). Dette 
gjelder kun for enkelte bransjer 
eller yrkesgrupper. En del virksom- 
heter som i hovedsak selger på  
kreditt, med full sporbarhet med 
hensyn til kundeinformasjon  
(navn og adresse), vil kunne ha  
kontantsalg som overstiger 
grensen på 3G. 

E-handel
Enhver form for e-handel eller  
netthandel der salg gjennomføres  
ved at en vare eller tjeneste 
bestilles, betales og leveres ved 
bruk av en nettløsning tilrettelagt 
av selgeren, uten at selgerens 
forretningssted (inkl. automater) 
oppsøkes skal dokumenteres med 
faktura. 

Bestilling av varer og tjenester fra 
selgerens hjemmeside (på e-post, 
nettauksjon) hvor betaling og 
levering skjer på selgerens forret-
ningssted eller annet leveringssted 
regnes som ordinært kontantsalg 
og plikt til kassasystem. 

Et eksempel på dette er når en 
kunde bestiller via app på  
restaurant til et bestemt tidspunkt 
og hvor det betales for serverings- 
tjenesten i tilknytning til måltidet.  
Her må salget registreres på et 
produkterklært kassasystem.
Bokføringsforskriften § 5-3-1
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Det digitale kurset og webinarene 
blir avholdt i november, fysiske 
kurs utgår i år også. Det gis som i 
fjor muligheten for et digitalt kurs 
der du ser filmer av foredragene 
fra konferansen, og etter gjennom-
ført kurs mottar du kursbevis.

Noen av temaene fra konferansen 
vil bli presentert og gjennomgått 

Skatteetatens årskonferanse – 2021
Det blir digitale tilbud slik det 
var i fjor, og nytt av året er fag- 
webinarer på utvalgte temaer.

I mars hadde vi en bruker-
undersøkelse i Skatteinfo nr. 2.  
Her fikk dere muligheten til å 
melde tilbake hva dere synes 
om innholdet og formatet.

Her kommer en liten smakebit fra 
hva dere svarte på noen av våre 
spørsmål. 

Har du noen ønsker eller  
forbedringsforslag til  
Skatteinfo?
 - Nei
 - Kanskje man kunne ha et  
søkefelt, hvor man kunne sette 
inn ord og finne fram til artikler 
skrevet tidligere om dette.  
F.eks. "moms" - og fått opp  
artikler med dette.

 - Skulle ønske enda litt mer faglig 
innhold og praktiske eksempler 
etc.

 - Måten artiklene er skrevet på 
gjør at jeg må skråle opp og ned 
helle tiden. Dette er unødvendig!  
Formatet på PDF må tilpasses 
elektronisk lesing. Oversikt over 
tema der man kan klikke seg inn 

 - Bra, men eg kunne ha tenkt meg 
ein link til artikkelen som sender 
oss til ei nettside. Dette fordi vi 
ønskjer å distribuere innhald i 
Skatteinfo internt, og då er det 
ikkje interessant å sende heile 
Skatteinfo, men berre den  
bestemte artikkelen.

 - Problemet er ekstra stort om 
man ønsker å øke skriften på 
teksten.

 - Utformingen gjør at Skatteinfo er 
vanskelig å lese på PC.

 - Layout er bra, man ser raskt 
hva som er aktuelt, hva man må 
gjennomgå og hva man even- 
tuelt kan ta litt lettere på

 - Kort, konsist og tar ikke for lang 
tid å lese. Flott utforming.

Takk
Tusen takk til deg som har tatt deg 
tid til å svare på denne  
undersøkelsen!  

Vi i Skatteinfo  
ønsker alle våre lesere  
en riktig god sommer!

Hva svarte dere i brukerundersøkelsen vår?

på det som er mest interessant 
og relevant.

 - Jeg vet ikke hvilke ressurser 
Skatteinfo har, men dere må 
heller utvide enn å innskrenke 
publikasjonen.

 - Noen artikler blir litt lange og 
tunge. 

Noen ønsker forbedringer  
– andre er fornøyde 
 - Synes skatteinfoene er bra jeg.
 - Ser på artiklene som Skatte- 
etatens tolking av regler og  
endringer. Liker å vite hvordan 
dere ser på saker og ting.

på fag-webinarene, hvor du kan få 
muligheten til å stille spørsmål til 
vårt fagpanel.

Invitasjon
Invitasjonen til årskonferansen vil 
bli sendt ut i oktober. Følg med 
i Skatteinfo hvor de endelige 
temaene vil bli presentert etter 
sommeren. 

For mer informasjon om  
årskonferansen se  
skatteetaten.no/arskonferanseBi
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