
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 6 – september 2018

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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Brev om merverdiavgift blir nå sendt elektronisk
Brev i forbindelse med nyregistrering, endring eller opphør av registeropplysninger, fastsetting og 
kontroll av mva-melding, blir nå sendt til enhetens innboks i Altinn.

Når det legges brev i Altinn, 
blir det sendt varsel via e-post 
eller SMS. Varsel sendes til de 
adressene som står under  
Din kontaktinformasjon og  
Varslingsadresser for enheten.

Sjekk kontaktinformasjon  
Ønsker du som rådgiver å  
motta varsel om mottak av  
brev, må du kontrollere at riktig  
kontaktinformasjon er registrert 
på enheten. Du finner oversikt  
i Altinn.

Roller og rettigheter
Det vil være forskjellige  
begrensinger på hvem som  

har tilgang til brevene i Altinn. 
Det vil være styrt av hvilken  
rettighetsrolle du har blitt  
tildelt. 

Regnskapsfører sin innsynsrett 
vil være begrenset til brev som 
gjelder manglende levering av 
skattemelding for merverdiavgift 
(mva-melding), og tvangsmulkt 
i forbindelse med dette. 

Varsel om mottak av brev  
vil likevel gå til de som er  
registrert med varslingsadresse 
og kontaktinformasjon. Dette  
er uavhengig av om personen  
har riktig rettighetsrolle for  

å se brevet i Altinn.

I disse tilfellene blir brevene  
sendt på papir:
• Mottaker er ikke enheten  

(virksomheten), men en  
enkeltperson 

• Innehaver i et enkelt- 
personforetak er død 

• Enheten er konkurs og har  
registrert en aktiv  
bobestyrerrolle

• Organisasjonsform NUF  
uten aktive eller gyldige roller

Brev som omhandler innkreving 
av forfalt merverdiavgift, vil inntil 
videre også bli sendt på papir.
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/


Hvordan unngå feilføring?
Skatteetaten har laget en  
veileder for føring av de  
enkelte postene i mva-  
meldingen, slik at du kan  
unngå feilføring. 

Veilederen finner du ved å klikke 
her: skatteetaten.no/ hjelp-til-a- 
fylle-ut-mva-meldingen-i-altinn

Veileder til mva-meldingen

Opplysninger om foretaket
Husk at nye eller endrede opp- 
lysninger om foretaket må kor-
rigeres i Brønnøysundregisteret. 

Ikke vent med å sende mva- 
meldingen til feilen er korrigert i  
Brønnøysund. Skatteetaten får 
automatisk beskjed derfra ved 
endringer.

Etter at ny melding for merverdiavgift (mva-melding) ble innført, 
ser Skatteetaten at det fortsatt er utfordringer ved føring av  
enkelte poster.  
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Retningslinjer  
for tvangsmulkt  
er endret for 
nystiftede foretak
Tvangsmulkt er automatisk  
frafalt på skattemeldingen  
for inntektsåret 2017 for 
næringsdrivende og selskaper.
Dette gjelder alle nystiftede 
virksomheter. 

Med nystiftede menes virksom-
heter som er registrert i 2017. 

Bakgrunnen for denne endringen 
er at disse ofte ikke har kommet 
ordentlig i gang, slik at tvangs- 
mulkt blir en unødvendig stor 
belastning.

For mer informasjon, klikk på  
linken: skatteetaten.no/rettskilder/
tvangsmulkt-overtredelsesgebyr 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/rapportere/mva-melding-for-alminnelig-naring/hjelp-til-a-fylle-ut-mva-meldingen-i-altinn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/rapportere/mva-melding-for-alminnelig-naring/hjelp-til-a-fylle-ut-mva-meldingen-i-altinn/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/rundskriv/retningslinje-for-bruk-av-tvangsmulkt-og-overtredelsesgebyr/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/rundskriv/retningslinje-for-bruk-av-tvangsmulkt-og-overtredelsesgebyr/


Prøver å fremstå som lovlydige
Useriøse virksomheter forsøker i 
større grad enn tidligere å framstå 
som lovlydige. De skaper en fin  
fasade i myndighetenes registre, 
og mot kunder og leverandører. 

Benytter profesjonelle aktører
Det er viktig å være oppmerksom 
på at de også benytter seg av 
profesjonelle aktører som  
regnskapsførere, revisorer og  
advokater, som rådgivere.

Utnyttelse  
Det ser ut til at utnyttelse av 

Arbeidslivskriminalitet: De kriminelle 
metodene har endret seg

bruken av enkeltpersonforetak, 
for å unngå arbeidsgiveransvar, 
øker. Dette gjelder særlig i  
tilfeller der det egentlig er snakk 
om reelle ansettelsesforhold. 

Dokumentmisbruk
ID- og dokumentmisbruket ser 
også ut til å øke, og forfalsket ID 
utgjør en langt større andel av 
sakene enn bedragerisaker. 

Svart arbeid 
Svart arbeid og omsetning i  
sammenheng med sosial  
dumping markerer seg fortsatt 

Arbeidslivskriminalitet er i hovedsak motivert av et ønske om 
økonomisk fortjeneste. Som for ordinær næringsvirksomhet, 
bruker kriminelle ulike strategier for å oppnå profitt.

Fo
to

: g
et

ty
im

ag
es

som de vanligste formene  
for arbeidslivskriminalitet.  
Virksomheter som opererer med  
lønninger langt under norsk 
nivå, driver ofte i strid med  
regelverk for arbeidsmiljø, skatt  
og avgifter. 

Flytter aktiviteten mellom  
virksomheter
Hyppig flytting av aktivitet mellom 
virksomheter kan se ut til å være 
et utbredt fenomen. Det kan være 
en respons på krav fra myndig- 
hetene, som igjen er tegn på at 
kriminelle aktører har tilpasset  
seg oppmerksomheten rundt  
arbeidslivskriminalitet.

Spredt til flere bransjer
Arbeidslivskriminaliteten ser  
også ut til å ha spredt seg til  
flere bransjer enn hva som  
tidligere var kjent. 

Kriminelle aktører som tidligere 
opererte i bygg- og anleggs- 
bransjen er nå observert i offentlig 
finansierte helse- og omsorgs- 
tjenester, som barnevern og  
ungdomsarbeid.

Mer informasjon
Vil du vite mer, sjekk rapporten 
Situasjonsbeskrivelse 2017  
Arbeidslivskriminalitet i Norge
fra Nasjonalt tverretatlig  
analyse- og etterretningssenter 
(NTAES).
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https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/f674ff98062c43759df34b157a5232f6/arbeidslivskriminalitet-i-norge.-situasjonsbeskrivelse-2017..pdf
https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/f674ff98062c43759df34b157a5232f6/arbeidslivskriminalitet-i-norge.-situasjonsbeskrivelse-2017..pdf


I disse, og flere andre bransjer,
ser vi at arbeidsgivere prøver å 
unngå arbeidsgiveransvaret. Vi  
vil derfor si litt om regelverket. 

Betaling for utført arbeid
Betaling for utført arbeid skal  
vanligvis behandles som lønn. 
Den som utbetaler skal foreta 
skattetrekk, innberette i  
a-meldingen og beregne  
arbeidsgiveravgift. Dette gjelder 
også utbetalinger til ikke ansatte 
arbeidstakere, såkalte frilansere. 

Næringsdrivende 
eller arbeidstaker? 

En selvstendig næringsdrivende 
får betaling etter faktura, og da 
må den som utbetaler forsikre 
seg om at vilkårene for nærings-
virksomhet er oppfylt. Ordlyden i 
kontrakten er ikke nok. Det er de 
faktiske arbeidsforholdene som 
må legges til grunn. Dersom  
oppdragstakeren ikke er 
næringsdrivende, skal  
betalingen innberettes som lønn. 

Hva kjennetegner  
næringsvirksomhet?
En virksomhet som drives for  
oppdragstakers egen regning  
og risiko, regnes som nærings- 
virksomhet. Dette er det viktigste 
momentet i forholdet mellom 
oppdragsgiver og oppdrags- 
taker, og skal avgjøres etter en 
helhetsvurdering av realiteten  
i avtaleforholdet. Det er ikke  
nok med et punkt i avtalen  
om at oppdragstaker har et  
slikt ansvar. 

I tilfeller hvor oppdraget ikke  
er nærmere spesifisert og  
oppdragstaker jobber sammen 
med ansatte, er det vanskelig 
å si at oppdragstaker bærer 
risikoen om oppdraget ikke blir 
utført etter avtalen. I slike tilfeller 
er det lite reelt at oppdragsgiver 
kan holde oppdragstaker  
økonomisk ansvarlig for  
arbeidsresultatet. 

Det er ikke viktig om oppdrags- 
taker får betalt per time eller 
etterskuddsvis, men størrelsen 
på honoraret må gjenspeile at 
det skal dekke både driftsutgifter  
og fortjeneste.

I det siste har myndighetene 
og media sett at det er vanlig å 
benytte selvstendig nærings-
drivende som bemanning på 
private institusjoner, boenheter 
og lignende innen sosial-  
og helseomsorg.
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Hvis en oppdragstaker utfører et 
bestemt oppdrag, holder egne 
driftsmidler, bruker egne ansatte 
og driver virksomheten fra eget 
sted, kan det bety at oppdrags- 
taker er næringsdrivende. 

For eksempel vil en psykolog  
som holder kurs på en boenhet, 
som ledd i egen virksomhet,  
være næringsdrivende. 

Hvem regnes som arbeidstaker?
En arbeidstaker (lønnsmottaker) 
er faglig og praktisk underordnet 
arbeidsgivers ledelse, instruksjon 
og kontroll. 

Arbeidstaker har ingen risiko for 
arbeidsresultatet ut over det å 
stille sin arbeidskraft til rådighet. 
Vedkommende har krav på  
betaling selv ved dårlig utført jobb. 
Det er arbeidsgiver som har  
ansvaret ved en eventuell klage. 

Arbeidstaker har heller ikke ansvar 
for å sette inn vikar i sitt fravær. 

For eksempel vil en person som 
jobber som miljøarbeider på  
en institusjon/boenhet være  
arbeidstaker. Dette gjelder selv 
om vedkommende ikke er formelt 
ansatt, eller har flere oppdrags- 
givere. 

Mer informasjon?
Sjekk Folketrygdloven §1-10 om 
selvstendig næringsdrivende,  
og Folketrygdloven §1-8 om  
arbeidstaker på lovdata.no.

Eller sjekk Skatte-ABC.
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/%201-8# 1-8
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/virksomhet--allment/V-9.009/V-9.011/


Påmelding 
Oversikt over konferansene og 
påmelding finner du ved å klikke 
her skatteetaten.no/arskonferanse/  
Påmeldingsfristen er 31. oktober 
2018.

Kursbevis 
Etter konferansen mottar  
deltakerne et kursbevis for  
seks timer undervisning innen  
skatte- og avgiftsområdet. 

Faktura
Konferansen koster inntil  

Sikre deg plass

kr 500,- pr. person og inkluderer 
lunsj. Faktura blir ettersendt. 

Noen temaer
Konferansene har mange  
aktuelle temaer. Noen av  
dem er gjennomgang av  
dommer og uttalelser, 
mva-meldingen, SAF-T,  
arbeidslivskriminalitet,  
virtuell valuta, og aktuelle  
saker fra skatteområdet. 

Vil du vite mer, klikk på linken  
nevnt tidligere i teksten. 

 

Skatteetaten arrangerer også i år 51 årskonferanser over hele 
landet i løpet av november og desember. Allerede nå kan du sikre 
deg plass på den konferansen som passer best for deg. 
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Rydd i lønns- 
systemene
En del arbeidsgivere er ikke  
så gode til å rydde i lønns- 
systemene, og ender opp med  
å hente skattekort på personer 
de ikke lenger har i jobb.

Dette er spesielt et problem for 
arbeidstakere som har frikort.  

Frikort skrives ut med fullt beløp 
til første arbeidsgiver som etter-
spør skattekort. Hvis en tidligere 
arbeidsgiver spør først, må  
arbeidstaker selv omfordele fri-
beløpet elektronisk før den reelle 
arbeidsgiveren kan hente det. 

Dette skaper ofte utfordringer for 
den ansatte i forbindelse med 
lønnsutbetaling. 

Det er derfor viktig å ha et opp- 
datert lønnssystem til enhver tid. 
Husk å fjerne personer, som ikke 
lenger er ansatt i bedriften, fra 
systemene.
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https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/


Det er fortsatt slik at du må  
møte opp på et skattekontor  
hvis du skal melde flytting  
til Norge, eller søke om  
skattekort, dersom du ikke  
har et gyldig D-nummer. 

ID-kontroll
Vær oppmerksom på at ikke  
alle skattekontorer utfører  
ID-kontroll. 

Bestilling av time
Under skatteetaten.no/kontakt 
finner du informasjon om  

Obligatorisk timebestilling

timebestilling, hvor vi har  
skattekontorer, og hvilke  
av disse som er ID-kontorer.

Husk legitimasjon
Ved oppmøte, husk å ta  
med legitimasjon og  
relevant dokumentasjon  
som gjelder saken din.

Andre henvendelser
For alle andre henvendelser  
er chat, telefon (800 80 000)  
og Facebook de raskeste  
måtene å få tak i oss på.
 

Skatteetaten har innført obligatorisk timebestilling for å gi bedre service til deg som må møte opp på  
et skattekontor. Da slipper du å vente i kø.
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Skatteetatens selvbetjenings- 
løsninger på skatteetaten.no  
er tilgjengelig døgnet rundt 
hele året. 

Levering av meldinger og  
innhenting av informasjon fra  
Skatteetaten kan derfor skje 
når det passer deg.

Tilgjengelig hele tiden
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https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/bestill-tid-pa-skattekontoret/
http://skatteetaten.no

