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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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SUA-senter også i Trondheim
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var snorklipper da servicesenteret for utenlandske  
arbeidstakere åpnet i Trondheim 1. september 2016. 

Servicesenteret for utenlandske  
arbeidstakere (SUA) skal sørge  
for rask og enkel rekruttering av  
utenlandsk arbeidskraft til lovlig  
arbeid i Norge.  

– Skal vi klare å rekruttere de beste 
hodene, må de møte færrest mulig 
hindringer på vei til jobb her i landet, 
sa Hauglie. 

SUA i Trondheim er det femte  
servicesenteret for utenlandske  
arbeidstakere i landet. Oslo,  
Stavanger, Kirkenes og Bergen  
har tidligere opprettet et SUA-kontor.
Senteret er et samarbeid mellom  
Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten 
og Utlendingsdirektoratet. 

Ett kontor
En klar fordel for brukerne er at nå  

kan de forholde seg til ett kontor,  
fremfor å måtte besøke alle de ulike 
etatene. De får også kortere  
behandlingstid på søknadene sine, 
hvis dokumentasjonskrav er oppfylt  
og søknad er korrekt utfylt. 

Hvem kan bruke servicesenteret?
•	 Personer fra EU/EØS som skal 

arbeide i Norge, og familie- 
medlemmene deres. 

•	 Personer fra land utenfor EU/EØS 
som skal søke oppholdstillatelse 
for å arbeide i Norge, og  
familiemedlemmene deres.

•	 Arbeidstakere som har inngått  
arbeidsavtale eller som har fått 
tilbud om jobb i Norge.  

Arbeidsgivere til målgruppene 
beskrevet over kan også få informa- 
sjon og veiledning for hvordan de  

Bilde: Arbeids- og sosialministeren åpnet det femte SUA-senteret i landet. Foto: Skatteetaten

lovlig skal rekruttere utenlandsk  
arbeidskraft.

Hovedoppgavene til senteret:
•	 Behandle søknader om  

oppholdstillatelse og bestille  
oppholdskort som bevis på  
oppholdstillatelse.

•	 Utstede registreringsbevis til 
EØS-borgere.

•	 Behandle søknader om skattekort.
•	 Tildele D-nummer og  

personnummer.
•	 Registrere	innflytting	til	Norge.	
•	 Informere om rettigheter og  

plikter i arbeidsforhold. 
•	 Informere om HMS-kort for 

ansatte i bygg- og anleggs- 
bransjen og renholdsbransjen.

Ønsker du mer informasjon,  
sjekk sua.no
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http://www.sua.no/


Hovedmålsetting med ny lov er 
modernisering, samordning og 
forenkling av regelverket. 

Det er også lagt vekt på at  
løsningene som er valgt skal  
bidra til å styrke den skatte- 
pliktiges rettssikkerhet.

Modernisert regelverk
Skatteforvaltningsloven er den 
siste i en serie av omfattende 
lovrevisjoner som i de senere 
årene har samlet og modernisert 
reglene innen skatteområdet. 

I tillegg til å erstatte ligningsloven, 
erstatter loven skatteforvaltnings-
regler	i	flere	andre	lover,	som	blant	
annet merverdiavgiftsloven og 
særavgiftsloven. Loven vil i hoved-
sak også erstatte forvaltningsloven 
på skatteområdet.

Ny skatteforvaltningslov fra 2017

Skatteforvaltningsloven legger til 
rette for å samle forskriftsbestem-
melsene i en samleforskrift. Rundt 
60 forskrifter oppheves og sam-
les nå i en forskrift. Det bidrar til 
en forenkling av regelverket og 
en mer oversiktlig regelstruktur. I 
tillegg blir begrepsbruken på tvers 
av skatteartene mer enhetlig.

Om loven
Skatteforvaltningsloven er i stor 
grad en videreføring av gjeldende 
regler og praksis, men innebærer 
også noen endringer for skatte-  
og opplysningspliktige. 

Loven omfatter blant annet et nytt 
prinsipp for fastsetting av inntekts- 
og formuesskatt og endring av 
flere	begreper.

Prinsippet for fastsetting av 

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017. Loven erstatter 
dagens ligningslov og samler forvaltningsreglene på skatte- og 
avgiftsområdene.
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inntekts- og formuesbeskatning 
endres slik at den skattepliktige 
selv fastsetter grunnlaget for 
inntekts- og formuesskatt, mens 
myndighetene skal foreta skatte-
beregningen. 

Loven gir skattepliktige mulighet 
til å endre opplysninger i tidligere 
selvangivelser ved å levere en 
endringsmelding. Dette gjelder 
selvangivelser for inntekts- og 
formuesskatt, svalbardskatt, mer- 
verdiavgift, arbeidsgiveravgift og 
særavgifter. Endringsmeldingen 
må leveres senest tre år etter  
leveringsfristen. 

Endringsadgangen vil likevel ikke 
gjelde grunnlag som er fastsatt av 
myndighetene eller dersom  
myndighetene har varslet om  
kontroll på området. 

De viktigste endringene:
•	 Innføring av ny fastsettings- 

modell for inntekts- og  
formuesskatt.

•	 Etablerte begreper som likning 
og selvangivelse erstattes med 
fastsetting og skattemelding.

•	 Skattepliktige får adgang til å 
endre egen fastsetting i tre år.

•	 Myndighetene får generell 
adgang til å endre uriktige  
fastsettinger i fem år.

•	 Det innføres delvis nye regler 
om administrative reaksjoner 
(tvangsmulkt, tilleggsskatt, og 
overtredelsesgebyr).

•	 Endring av frister og utvidelse 
av klagerett innen enkelte 
områder.

Les mer ved å klikke her: 
skatteetaten.no/ 
skatteforvaltningsloven 
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Unntakene er gitt for å gjøre 
regelverket mulig å praktisere i 
hverdagen. Vedtaket er ulik det 
opprinnelige forslaget på noen 
punkter. Kredittgrensen er blant 
annet satt til 100 000 kroner. 

Unntakene
Unntakene fra bestemmelsene 
om aksjonærlån gjelder for
•	 kreditt eller sikkerhetsstillelse 

fra	finansforetak
•	 kreditt under 100 000  

kroner fra selskap til aksjonær 
dersom kreditten innfris  
innen 60 dager   

•	 kundefordringer som er et 
ledd i selskapets ordinære 
virksomhet, dersom for- 
dringen innfris innen 30 dager 
etter at den ble gitt

•	 kreditt eller sikkerhetsstillelse 
som ytes fra arbeidsgiver, 
dersom arbeidstakeren på 

lånetidspunktet ikke direkte 
eller indirekte eier mer enn 
fem prosent av aksjene eller 
andelene, eller har mer enn 
fem prosent av stemmene 
på generalforsamlingen i 
arbeidsgiverselskapet eller et 
annet selskap i samme kon-
sern. Aksjer eller selskaps- 
andeler som eies av noen i 
nær familie av den ansatte, 
skal regnes med ved bereg-
ningen av fem-prosenten.

Absolutte beløp og frister
Vær oppmerksom på at grense- 
verdiene og fristene i unntakene 
er absolutte. Dersom kreditten 
overstiger 100 000 kroner, vil 
hele beløpet bli skattlagt hos 
aksjonæren. Det samme gjelder 
dersom kundefordring eller annen 
fordring ikke gjøres opp innen 
fristene på 30 og 60 dager.

Finansdepartementet har vedtatt de viktigste unntakene i  
reglene om aksjonærlån i en egen forskrift.

I juni-utgaven av Skatteinfo 
hadde vi en artikkel om at  
differensiert arbeidsgiveravgift 
på ambulerende virksomhet er 
endret. I tilknytning til første 
avsnitt i artikkelen ønsker vi å  
presisere følgende: 

Fra 2016 er det ikke lenger  
anledning for en ambulerende 
virksomhet å benytte lavere 
avgiftssats enn den som gjelder 
der virksomheten er registrert i 
Enhetsregisteret.

Hovedregelen er at satsen i  
registreringskommunen skal  
anvendes ved beregning av  
arbeidsgiveravgift. 

Unntaket er dersom hoveddelen 
av arbeidstakerens arbeid er  
utført i en annen sone med 
høyere sats enn der virksomheten 
drives, skal satsen i sonen hvor 
arbeidet er utført brukes på en 
tilsvarende del av lønns- 
utbetalingen.

 

Nye regler for aksjonærlån 

Differensiert  
arbeidsgiveravgift  
– rettelse
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Fra 2017 skal mva-registrerte  
virksomheter rapportere inn- 
førselsmerverdiavgift for varer i  
mva-meldingen (skattemelding for  
merverdiavgift) i stedet for i  
tolldeklarasjonen. 

I dag inngår avgiften i tolldeklara- 
sjonen og betales ved importen. 

Ofte er det en speditør som ordner 
dette på tollstedet på vegne av virk-
somheten. Virksomheter med løpende 
import har gjerne egen tollkreditt.

Virksomheter må selv beregne
Fra 2017 oppgis ikke lenger inn- 
førselsmerverdiavgiften og avgifts-
grunnlaget i tolldeklarasjonen.  
Virksomheten må selv beregne  
avgiftsgrunnlag og avgift ut fra  
opplysninger i tolldeklarasjonen m.m. 
Alle varer skal likevel deklareres til 
Tolletaten, og toll og særavgift betales 
ved deklarering som i dag. 

Tre viktige forberedelser:
•	 Sjekk at regnskapssystemet  

blir tilpasset mva-meldingen  

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir den som importerer plikt til å beregne og betale 
innførselsmerverdiavgift. Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på denne avgiften.

Fo
to

: 
iS

to
ck

ph
ot

o

Kjøper du varer fra utlandet?

til 1. januar 2017. Kontakt  
din systemleverandør om du  
mangler informasjon.

•	 Sett deg inn i hvordan  
innførselsmerverdiavgift 
beregnes, og hva som er  
grunnlaget.

•	 Gå gjennom rutiner og avtaler 
internt og med regnskapsfører, 
speditør o.l.

Mer	informasjon	og	veiledning	finner	
du under Spørsmål og svar på 
skatteetaten.no/mva-melding 
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Bilde: Fra fjorårets konferanser i Sarpsborg.  Foto: Skatteetaten

Konferansen gir deg anledning til å 
høre hvilke saker Skatteetaten er 
opptatt av. Vi gjennomgår de siste 
nyhetene innenfor lovendringer,  
tekniske løsninger og områder der 
vi ser at kontroller gir store effekter. I 
tillegg forklarer vi korrekt rapportering. 

Temaer i år
•	 Ny Skatteforvaltningslov.  

Hvordan vil dette påvirke  
din arbeidshverdag?

•	 Innførselsmerverdiavgift  
og mva-melding.

•	 Arbeidsmarkedskriminalitet.  
Trender og eksempler  
fra konkrete saker.

•	 Opplysningsplikt, rapportering  
og	beskatning	av	finans- 
transaksjoner.

•	 Frivillig retting av uoppgitt formue 
og inntekt i utlandet. Virkningen 
av internasjonale skatteavtaler.

•	 Nye regler for aksjonærlån.
•	 Hvordan håndteres tilbake- 

betaling av ulovlig utbytte rent 

skattemessig.
•	 Erfaringer fra Skatteetatens 

kontroller
•	 Øvrige nyheter og lovendringer

46 konferanser å velge mellom
Det er satt opp 46 konferanser over 
hele landet. Det blir mulighet til å 
stille spørsmål direkte til foredrags- 
holderne.

Alle deltakere får et personlig kurs-
bevis som godtgjør seks timer  
undervisning. Ellers blir kurs- 
materiellet tilsendt elektronisk før 
konferansen.

Konferansen koster inntil kr 500,-  
og inkluderer lunsj. Faktura sendes  
i etterkant. 

Påmeldingen er åpen fram til  
31. oktober. Meld deg på ved å  
klikke her: Påmelding årskonferanse 

Velkommen!
 

Skatteetatens årskonferanse starter 7. november i Oslo og  
arrangeres over hele landet fram til 6. desember. 

Skatteetaten har laget en  
veiviser for utlendinger som  
kommer til Norge for å jobbe. 
Den gjør det enklere for denne 
gruppen å finne fram i det  
norske systemet.

Prosessen varierer 
Alle som skal jobbe i Norge må ha 
skattekort. Denne prosessen kan 
være uoversiktlig og omfattende 
for utenlandske arbeidstakere. 
Prosessen varierer også, av- 
hengig av hvilket land de kommer 
fra og hvor lenge de planlegger å 
jobbe	i	Norge.	I	de	fleste	tilfellene	
kreves det personlig oppmøte på 
et ID-kontor. 

Skreddersydd informasjon
Ved å svare på noen enkle 
spørsmål i veiviseren, får de 
skreddersydd informasjon. De får 
blant annet vite hva de må gjøre, 
hvor de skal møte, hva de skal ha 
med seg, og hvordan de enklest 
kan kommunisere med Skatte- 
etaten.

Veiviseren er tilgjengelig på  
engelsk og norsk. Det er også  
lagt inn enkle forklaringer på  
vanskelige begreper.

Klikk på linken for å komme til 
veiviseren:  
skatteetaten.no/no/Person/Skatte-
kort-og-forskuddsskatt

Nå kan du melde deg på Skatteetatens 
årskonferanse

Veiviser for  
utenlandske  
arbeidstakere 
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