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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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Sikre deg plass på Skatteetatens årskonferanse
Skatteetaten arrangerer 51 årskonferanser over hele landet i løpet av november og desember i år. 
Allerede nå kan du sikre deg en plass på den konferansen som passer best for deg.  

Vi har mange aktuelle og  
interessante temaer for årets  
konferanser:
•	 Erfaringer fra ny skatte- 

forvaltningslov. Egenfast- 
setting og myndighetsfast- 
setting, varselrutiner ved 
tilleggsskatt og tvangsmulkt. 

•	 Erfaringer fra merverdi- 
avgiftsområdet, nye  
dommer og innsynsrett.

•	 Innkreving: Regelverk  
og muligheter ved  
betalingsordninger.

•	 Utenlandsforhold: Hjemme-

hørendebegrepet og  
beskatning av lønn og  
eiendom i utlandet.

•	 Nye dommer innen skatte- 
området og erfaringer  
med de nye reglene om  
aksjonærlån.

•	 Skattefunn,	finansskatt	og	
gründerbeskatning.

•	 Øvrige nyheter og  
lovendringer.

Praktisk informasjon
Etter konferansen mottar kurs-
deltakerne et personlig kursbevis 

for seks timer undervisning innen 
skatte- og avgiftsområdet. 
Konferansen koster inntil kr 500,- 
og inkluderer lunsj. Faktura blir 
ettersendt. 

Påmelding
Påmeldingsfristen er 31. oktober 
2017, og abonnenter på Skatteinfo 
vil også motta en egen invitasjon.  

Oversikt over konferansene og 
påmelding	finner	du	ved	å	klikke	 
her: Skatteetaten.no/Skatteetatens 
årskonferanse
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
https://survey.euro.confirmit.com/wix/8/p1858625418.aspx


Enklere for småsparere  
å investere
For å gjøre det enklere og mer 
fleksibelt	for	småsparere	å	 
investere i aksjer og aksjefond,  
er det vedtatt en ny forskrift om  
opprettelse av en aksjespare- 
konto.  

Gevinster vil ikke bli  
skattlagt løpende
Innskudd på en aksjespare- 
konto kan benyttes til å investere 
i børsnoterte aksjer, børsnoterte 
egenkapitalbevis og aksjefond. 

Gevinster som oppstår ved salg 
fra kontoen vil ikke bli skattlagt 
løpende, men først når midlene 
tas ut fra kontoen og uttaket over- 
stiger innskutt beløp (sum kost-
pris) på kontoen. Tap vil komme til 
fradrag når kontoen blir oppgjort. 

Ny forskrift om opprettelse av 
aksjesparekonto

Utbytte skal fortsatt  
skattlegges løpende
Det er ikke gitt en tilsvarende 
utsettelse med skattleggingen 
av utbytte. Utbytte fra aksjer og 
fondsaksjer som er registrert på 
en aksjesparekonto skal fortsatt 
skattlegges løpende hos konto-
haveren, etter at det er gitt  
skjermingsfradrag. 

Skal ikke beregnes  
skjerming pr. aksje/andel
Innskuddene på en aksjespare-
konto danner grunnlaget for fast-
settelsen av skjermingsfradraget. 

Dersom	det	er	gjort	flere	innskudd	
og uttak fra kontoen det enkelte år, 
settes skjermingsgrunnlaget til det 
laveste av samlet innskuddsbeløp 
på kontoen i løpet av året, med 
tillegg av ubenyttet skjermings- 

fradrag for tidligere år. 

Overgangsregler
Aksjonærer som overfører aksjer 
og fondsandeler til en aksjespare-
konto skal skattlegges som om 
disse var realisert på overførings- 
tidspunktet, men det er vedtatt 
overgangsregler. Overgangs- 
reglene unntar aksjer og fonds- 
andeler fra skattlegging dersom 
overføringen til kontoen skjer med 
kontinuitet, og i perioden 1. sep-
tember til 31. desember 2017. 

Kun investere i selskap  
hjemmehørende innenfor EØS
Innestående på en aksjespare- 
konto kan bare benyttes til å inves-
tere i børsnoterte aksjer eller  
aksjefond i selskap hjemme- 
hørende i land innenfor EØS. Med 
aksjefond menes verdipapirfond 
med mer enn 80 prosent aksje- 
andel ved inntektsårets 
begynnelse. 

Aksjer og fond som oppfyller 
kravene til å stå på en aksjespare-
konto på ervervstidspunktet, kan 
fortsatt holdes på aksjespare-
kontoen selv om aksjene eller  
fondet senere ikke oppfyller 
kravene. Innestående på en  
aksjesparekonto gir ikke renter. 

Vil motta en særskilt oppgave  
Kontohaver vil motta en særskilt 
aksjeoppgave fra Skatteetaten, 
RF-1088 A, som viser aksje- 
transaksjoner på aksjespare- 
kontoen.

Hele forskriften kan du lese på  
regjeringen.no

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere opprette 
en aksjesparekonto hvor aksjer og aksjefond kan kjøpes og selges 
uten at det blir en umiddelbar skattlegging av gevinster.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-19.-november-1999-nr.-1158-til-utfylling-og-gjennomforing-av-skatteloven-av-26.-mars-1999-nr.-14/id2558388/


Salg av elektroniske tjenester fra 
utenlandske næringsdrivende til 
norske forbrukere er et område 
som Skatteetaten prioriterer for å 
få selskapene til å handle riktig.  

Skatteavtale
En ny skatteavtale mellom EU  
og Norge gjør at Skatteetaten nå 
får mye bedre informasjon om slik 
omsetning. Dette gjør det enklere 
å kontrollere at salg av elektroni-
ske tjenester fra utlandet til norske 
forbrukere blir innrapportert  
korrekt. 
  
Regelverket
I 2011 ble det innført merverdi-  
avgift for salg av elektroniske 
tjenester til norske sluttbrukere 
(VOES-ordningen som står for  
Vat On Electronical Services). 
Dette gjelder også for selgere og 
tilbydere av elektroniske tjenester 
fra utlandet til norske forbrukere. 

Økt fokus på merverdiavgift fra utenlandske foretak

Selger og tilbyder er likestilt
Med tilbyder menes det i denne 
sammenheng ikke bare selger i 
kjøpsrettslig forstand, men også 
formidlere av slike tjenester. I 
praksis betyr dette at en norsk 
næringsdrivende som formidler 
elektroniske tjenester fra en 
utenlandsk markedsplass til  
norske brukere, skal kreve 
merverdiavgift. Det er viktig å 
presisere at dette bare gjelder 
for elektroniske tjenester.  

En elektronisk tjeneste er for  
eksempel en tjeneste man 
kjøper på internett i form av 
leie og vedlikehold av nettside, 
automatisert vedlikehold av pro-
gramvare, leveranser av bilder, 
tekst,	musikk	og	film.

Hva må du gjøre?
VOES-ordningen, som gjelder 
for salg av elektroniske  

tjenester i Norge til norske slutt- 
brukere, er en forenklet ordning 
for utenlandske næringsdrivende 
i forhold til den ordinære registre-
ring. Det er også forenklede krav til 
bokføringsplikt. 

Det er lagt opp til at det skal være 
enkelt for utenlandske selskap å 
innrette seg etter den norske  
ordningen. Alt av informasjon 
finnes	på	norsk	og	engelsk	på	 
skatteetaten.no/en/voesnorway. 

Der er det bl.a. veiledninger på 
registrering og innsending av 
oppgaver. Det er raskt å registrere 
selskapet i registeret, endre regi- 
streringsopplysninger, og levere  
de kvartalsvise mva-meldingene. 

Eventuelle spørsmål knyttet til 
dette kan sendes til oppgitt  
kontaktinformasjon på siden:  
info@voesnorway.com
 
 

Skatteetaten opplever at det ofte gjøres feil i innrapportering av merverdiavgift når utenlandske  
foretak selger elektroniske tjenester til norske forbrukere. Det er også oppdaget manglende inn- 
rapportering fra norske næringsdrivende ved videreformidling av slike tjenester.
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http://skatteetaten.no/en/voesnorway


Det skal foretas en fordeling når 
anskaffelser skal brukes både i  

Husk at fradrag for 
merverdiavgift må 
dokumenteres

avgiftspliktig virksomhet og til  
andre formål som ikke er  
fradragsberettiget. 

Faktiske bruken
Det er den faktiske bruken som 
bestemmer hvor stor del av 
merverdiavgiften som er fradrags-
berettiget. 

Må gjøre en vurdering
Anskaffelse og bruk av mobil- 
telefon, nettbrett og bredbånd er 
typiske eksempler på anskaffelser 
som ofte blir brukt både i virksom-
heten og privat. 

Det	finnes	ingen	fasit	på	hvordan	
man skal fordele merverdiavgiften 
på slike anskaffelser. Den enkelte 
virksomhet må gjøre en vurdering 
av bruken som samsvarer med 
faktisk bruk. Virksomheten må 
gjøre denne vurderingen allerede 
på kjøpstidspunktet.

Kontroller
Gjennom Skatteetatens kontroll-
virksomhet avdekkes det ofte at 
virksomheten har fradragsført 
private kostnader.  

Vi vil be om dokumentasjon
Ved en kontroll vil vi be om  
dokumentasjon for fradrag og  
fordeling. Dokumentasjonen skal  
inneholde bilag for anskaffelsen, 
bruk av anskaffelsen, hvilken 
fordelingsnøkkel som er brukt ved 
delt bruk, og begrunnelsen for 
fordelingen.

 

Det er en kjent sak at det ikke 
skal føres fradrag for merverdi-
avgift på anskaffelser som er  
til privat bruk eller til bruk i  
virksomhet med omsetning  
som er unntatt fra merverdi- 
avgiftsloven. 
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Merverdi- 
kompensasjon  
for borettslag  
og eierseksjoner
Merverdiavgiftskompensa- 
sjonsordningen ble 1. januar 
2017 utvidet til å omfatte  
borettslag og eierseksjons-
sameier hvor botilbudet 
fremstår som en integrert 
heldøgns helse- og omsorgs- 
tilbud i kommunens lovpålagte 
tjenestetilbud.

Mer enn 80 prosent 
For å få full kompensasjon må 
mer enn 80 prosent av bebo-
erne ha fått innvilget heldøgns 
helse- og omsorgstjenester  
fra kommunen. De øvrige 
beboerne må også ha fått 
innvilget helse- og omsorgs- 
tjenester fra kommunen. 

Oppfylles ikke ovennevnte 
vilkår, gis det  forholds- 
messig kompensasjon for 
beboere som har fått innvilget 
heldøgns helse- og omsorgs- 
tjenester.

Vilkårene for å få kompensa- 
sjon ble fastsatt av Finans- 
departementet i forskrift av  
8. september i år. Du kan lese 
mer på: regjeringen.no  
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-12.-desember-2003-nr.-1566-om-kompensasjon-av-merverdiavgift-til-kommuner-fylkeskommuner-mv/id2570275/


Utenlandske arbeidstakere kan få 
skatteoppgjøret før de reiser hjem

Forhåndsfastsetting
Den utenlandske arbeidstakeren 
må da levere skattemelding  
om forhåndsfastsetting.

For å kunne kreve forhånds- 
fastsetting må den skattepliktige:
•	 ikke være skattemessig  

bosatt i Norge
•	 ha hatt lønnsinntekt i  

inneværende år
•	 flytte	hjem	i	inneværende	år 

Skattemeldingen om forhånds- 

Utenlandske arbeidstakere kan få skatteoppgjøret sitt kort tid etter 
at et arbeidsforhold er avsluttet. 

Foto: iStockphoto

fastsetting kan nå leveres  
elektronisk,	og	denne	finnes	 
både på norsk og engelsk.

Må være elektronisk bruker
For å kunne levere elektronisk,  
må den skattepliktige være  
registrert som elektronisk bruker. 

Mer informasjon?
Les mer om dette ved å trykke  
her: skatteetaten.no/skjemaer/ 
selvangivelse-for-forhåndslikning

Høy restskatt?
Erfaring viser at mange 
selvstendig nærings- 
drivende får over 100 000 
kroner i restskatt. 

Utfordringen synes å være 
størst for de som nettopp har 
blitt næringsdrivende, men høy 
restskatt er også et tema for 
etablerte næringsdrivende. 

Skatteetaten har ikke infor-
masjon om næringsinntekten 
i løpet av året, og er derfor 
avhengig av at selvstendig 
næringsdrivende selv opplyser 
om vesentlige endringer  
i forventet næringsinntekt.  

For næringsdrivende med lav 
inntekt kan feil størrelse på 
forskuddsskatten by på proble- 
mer, enten ved likviditets- 
problemer i løpet av året på 
grunn av høy forskuddsskatt, 
eller med høy restskatt på 
grunn av lav forskuddsskatt. 

For disse næringsdrivende 
er det derfor ekstra viktig at 
forskuddsskatten samsvarer 
med virksomhetens resultat, 
noe vi håper regnskapsførerne 
bidrar til. 

Du kan lese mer i Skatte- 
betalingsloven på lovdata.no
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http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Selvangivelse-for-forhandslikning-av-utenlandsk-arbeidstaker-Przterminowe-rozliczenie-podatkowe-dla-pracownika-zagranicznego/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Selvangivelse-for-forhandslikning-av-utenlandsk-arbeidstaker-Przterminowe-rozliczenie-podatkowe-dla-pracownika-zagranicznego/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67%3Fq%3Dskattebetalingsloven

